
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ  
NA OPAKOVANÉ KRÁTKODOBÉ CESTY FULL

Celosvětové cestovní pojištění na opakované krátkodobé cesty pro osoby 
vyjíždějící během roku opakovaně do zahraničí.

Komu je pojištění určeno

• osobám, které cestují během roku opakovaně do zahraničí

• na pracovní i soukromé cesty

Pojistné krytí

Léčebné výlohy
V důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění můžete potřebovat lékařské 
ambulantní ošetření, léky, záchrannou službu nebo bude dokonce nutná Vaše 
hospitalizace. Zajistíme pro Vás vše potřebné a uhradíme výlohy až do výše 
sjednaného limitu pojištění.

Asistenční služby
Asistenční službou se rozumí organizační a konzultační pomoc při pojistné 
události v místě Vašeho zahraničního pobytu. Asistenční služba poskytuje našim 
klientům nepřetržitou službu 24 hodin denně s českým personálem. Mezi služby, 
které asistenční služba poskytuje, patří:

• převoz pacienta k ošetření

• převoz zpět do místa trvalého pobytu

• náklady na cestu a pobyt rodinného příslušníka v případě Vaší hospitalizace
v zahraničí nebo

• náklady na doprovod nezletilých dětí zpět do České republiky, cestujete-li
s nimi sami

• náklady na cestu náhradního pracovníka při služební cestě

• právní pomoc a půjčka na kauci v případě dopravní nehody

• předání naléhavých zpráv

• zajištění nezbytných léků

• zajištění předčasného návratu v případě úmrtí v rodině

• převoz tělesných ostatků v případě úmrtí

Pojišťovna Colonnade vstoupila v  roce 2016 na středo a východoevropský pojistný trh převzetím pojistných 
aktivit australské pojišťovny QBE v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a na Ukrajině. Expanze značky 
pokračuje v  roce 2017 akvizicí poboček americké AIG ve výše uvedených zemích a  nově pak i  v  Polsku, 
Rumunsku a Bulharsku. Na uvedených trzích tak bude, po dokončení transakce, reprezentována více než 350 
zaměstnanci a dosáhne hrubého předepsaného pojistného přesahujícího 170 milionů USD.

Výhody pojištění

• celoroční pojištění bez omezení počtu výjezdů

• nerozlišují se cesty pracovní a soukromé

• pojistné krytí i pro zimní sporty

• asistenční služba v českém jazyce, 24 hodin
denně

• bez nutnosti hlášení jednotlivých cest

Hlavní výhody společnosti Colonnade

• Silné finanční zázemí kanadského
Fairfax Financial Holdings

• Přímá komunikace se zkušeným
týmem upisovatelů a likvidátorů

• Špičkový servis

• Osobní přístup, flexibilita a znalost
středoevropského pojistného trhu

+420 234 108 311

+420 234 094 099

info@colonnade.cz

www.colonnade.cz
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PŘEHLED POJISTNÉHO KRYTÍ

Oddíl B: Cestovní pojištění na krátkodobé cesty

Pojištěné osoby: klienti pojistníka, mladší 80 let

Doba účinnosti pojištění: OT4 – Veškeré cesty mimo území země trvalého pobytu
V době, kdy je pojištěná osoba na cestě mimo území 
svého trvalého pobytu, vzniká pojištění od okamžiku 
odjezdu z místa bydliště či místa výkonu práce pojištěné 
osoby v zemi jejího trvalého pobytu, podle toho, která ze 
skutečností nastala později, a končí v okamžiku návratu 
do místa bydliště či místa výkonu práce v zemi jejího 
trvalého pobytu, podle toho, která ze skutečností nastala 
dříve.

Územní platnost pojištění: SVĚT

Pracovní zahraniční cesty: ANO - pojištěná osoba + max. 1 osoba

Soukromé zahraniční cesty: ANO  - pojištěná osoba + max. 5 rodinných příslušníků

Zimní sporty: ANO

Rizikové sporty: NE

Max. délka trvání 1 cesty: 120 dní

Léčebné výlohy 
- spoluúčast

10 000 000 Kč
0 Kč

Výlohy na akutní zubní ošetření  30 000 Kč

Výlohy na převoz pojištěné osoby v rámci limitu léčebných výloh

Pohřební výlohy 300 000 Kč

Asistenční služby bez limitu 

Telefonní hovory na tísňovou linku 2 000 Kč

Pojištění přivolané osoby 200 000 Kč

Limit pojistného plnění na jeden den pobytu 4 000 Kč

Právní výlohy 60 000 Kč

Právní pomoc a kauce v případě dopravní nehody 60 000 Kč

Pojištění odpovědnosti – na zdraví 
Pojištění odpovědnosti – na majetku

1 000 000 Kč
2 000 000 Kč

Zavazadla 50 000 Kč

Limit na jedno zavazadlo 15 000 Kč

Limit na jednu položku  7 500 Kč

Pojištění náhrady cestovních dokladů 10 000 Kč

Zpoždění zavazadel 
- spoluúčast

5 000 Kč
4 hodiny

Peníze 5 000 Kč

Zrušení, zkrácení cesty 
- spoluúčast

50 000 Kč
20%

Zpoždění odjezdu 
- spoluúčast
- limit na 1 hodinu

10 000 Kč
4 hodiny
1 500 Kč

Návrat a vyslání náhradního pracovníka 60 000 Kč

Únos dopravního prostředku, únos osoby či braní ru-
kojmí

35 000 Kč

Pojištění úrazu 
- smrt následkem úrazu
- trvalé tělesné poškození následkem úrazu
- limit pro jednu událost

1 000 000 Kč
2 000 000 Kč

3 000 000 Kč
Pojištění denních dávek při hospitalizaci v zahraničí 
- max. doba léčení

500 Kč
365 dní

POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ DEBETNÍ KARTY VISA PLATINUM

Neoprávněné transakce – limit na kartu 150€
Vydání nouzové karty nebo nouzové hotovosti 200€
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Úrazové pojištění
Pokud utrpíte během zahraniční cesty vážný úraz, který 
během jednoho roku vyústí v trvalou invaliditu nebo smrt, 
vyplatíme pojistné plnění ve sjednané výši.

Osobní odpovědnost za škody v zahraničí
Pokud svým neúmyslným jednáním způsobíte v zahraničí 
škodu na majetku nebo zdraví třetí osoby, uhradíme Vám 
odškodné, které jste museli zaplatit, až do výše sjednané 
pojistné částky. Vaše jednání nesmí být protiprávní a škodu 
můžete uznat až po kontaktu s asistenční službou. Pojiš-
tění se nevztahuje na škody způsobené provozem moto-
rového vozidla.

Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby
V případě, že dojde ke ztrátě, poškození, krádeži nebo lou-
peži Vašich zavazadel a osobních věcí, které Vás na cestě 
doprovázejí, vyplatíme Vám náhradu až do výše stanove-
ného limitu.

Pojištění zpoždění zavazadel během letecké přepravy 
Pokud dojde ke zpoždění odbavených zavazadel při letec-
ké přepravě na cestě do místa určení o více než 4 hodin, 
proplatíme Vám doložené náklady za nezbytné osobní vý-
daje (např. Nákup nezbytného oblečení a hygienických po-
třeb) až do výše sjednaného limitu.

Pojištění zpoždění letu
Pokud dojde ke zpoždění letu na cestě do místa určení 
o více než 4 hodin, proplatíme Vám doložené náklady na 
nezbytné osobní výdaje až do výše sjednaného limitu.

Pojištění únosu dopravního prostředku
Dojde-li během Vaší cesty k únosu dopravního prostředku, 
kterým cestujete, vyplatíme Vám sjednané odškodné.




