
Z důvodu rozšíření  našich služeb,  ve  spolupráci  s pojišťovnou Allianz,  si  dovolujeme
nabídnout Vám velmi výhodné cestovní pojištění na léto i hory - lyže i snowboard.  

- lyžování a snowboarding na sjezdovkách včetně snowparků

- jízda na raftech, kánoích a kajacích do WW3 (obtížnost)
- cyklistika
- jištěné lanové cesty
- seekajaking (výuka)
- windsurfing (výuka) 

Cestovní pojištění na hory pokrývá široký rozsah rizik: 

-  pojištění  léčebných  výloh  a  zdravotní  asistenci bez  limitu  (včetně  zubního  ošetření
do10 000,-Kč)

- úrazové pojištění v případě trvalých následků nebo smrti

- pojištění odpovědnosti za škodu (pojištění kryje i škody vzniklé Vaší vinou na majetku i na
zdraví jiné osoby např. při srážce s lyžařem nebo poškození majetku hotelu- spoluúčast 5 tis.) 

-  storno  pojištění  pro  případ  zrušení  či  přerušení  cesty (pokud  ze  zdravotních  důvodů
nemůžete odjet na zaplacený zájezd, vrátí se vám 80% Vaší platby)

- pojištění ztráty zavazadel (pokud během cesty dojde ke ztrátě Vašeho zavazadla, kryje toto
pojištění i tuto škodu)

- právní pomoc ve výši až 35     000 Kč

CENA: Pobyt do 4 dnů:

66 Kč pro osoby mladší 18ti let!

132 Kč dospělí (18let a víc)

264 Kč osoby starší 70ti let

Pobyt v     délce 5-8 dní:

106 Kč pro osoby mladší 18ti let!

212 Kč dospělí (18let a víc)

424 Kč osoby starší 70ti let

            Pobyt v     délce 9-10 dní

            132 Kč pro osoby mladší 18ti let!

            264 Kč dospělí (18let a víc)

            528 Kč osoby starší 70ti let

PROSÍM,  ZVAŽTE,  ZDA  CHCETE  POJISTIT  POUZE  DNY  LYŽOVÁNÍ,  NEBO  I  CESTU
AUTOBUSEM A NA ZÁKLADĚ TOHO SI VYBERTE DĚLKU POJIŠTĚNÍ! 

- věková hranice - je podstatné zda v roce sjednání pojištění osoba nedosáhla 19ti let. Pro pojištění v roce 2014
je hranice rok 1996 (narození v tomto roce jsou ještě v nižší kategorii)

Sjednání cestovního pojištění je velmi jednoduché, stačí nám zaslat pouze seznam jmen v programu Excel s
daty narození, což je potřeba i k zajištění skipasů  (v prvním sloupci jméno, v druhém příjmení, ve třetím
datum narození) – A TO NEJPOZDĚJI 14 DNÍ PŘED ZAČÁTKEM DOBY POJIŠTĚNÍ. Zbytek zařídíme
my. Zpět Vám pošleme mailem smlouvu s kontaktními údaji a kartičku pojištění, které stačí vytisknout.

Pokud nastane nějaká pojistná událost, je nutné kontaktovat asistenční linku pojišťovny (číslo uvedené na
kartičce pojištění) a pojistnou událost nahlásit. Asistentka Vám řekne, jak máte dále postupovat.



V případě STORNA ZÁJEZDU je nutné kontaktovat pojišťovnu, na příslušnou adresu zaslat kopii zprávy od
lékaře,  vyplnit formulář o nahlášení škodní události a stornofakturu, kterou Vám zašleme, pokud nás budete
kontaktovat. Formulář ke stažení ZDE – 

http://www.allianz.cz/download.php?FNAME=1180637536.upl&ANAME=cestovni_stornozajezdu
%5B2%5D.pdf

Adresa pojišťovny pro odeslání podkladů: Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

http://www.allianz.cz/download.php?FNAME=1180637536.upl&ANAME=cestovni_stornozajezdu%5B2%5D.pdf
http://www.allianz.cz/download.php?FNAME=1180637536.upl&ANAME=cestovni_stornozajezdu%5B2%5D.pdf


Přehled pojistného plnění:


