CESTUJTE BEZ OBAV S POJIŠT NÍM PACKET TRIP
• kompletní cestovní pojišt ní p i cestách v Evrop , Rusku, Tunisu, Maroku, Turecku, Izraeli, Egypt a Kypru
• balí ek pojišt ní PACKET TRIP je produktem Pojiš ovny VZP, a. s. a obsahuje: pojišt ní lé ebných výloh, úrazové
pojišt ní, pojišt ní odpov dnosti za škodu a pojišt ní storna zájezdu
• cena balí ku pojišt ní PACKET TRIP je i turistické cest (lyžování a snowboarding po vyzna ených trasách a
sjezdovkách, cyklistika, in-line) 33 K /os./den (kompletní cestovní pojišt ní v . storna zájezdu)
• klienti cestovní kancelá e Trip si mohou sjednat pojišt ní pouze p i zakoupení zájezdu nikoliv dodate
(nutno
uvést rodné íslo).
Sjednatelem pojišt ní je: Všeobecná zdravotní pojiš ovna R, Územní pracovišt Jablonec n. N., Mírové nám stí 17,
466 01 Jablonec n. N.
Pojišt ní PACKET TRIP
Pojišt ní lé ebných výloh v zahrani í kryje nutnou a neodkladnou lé bu náhlých onemocn ní, náhlých poruch zdraví
nebo úraz , hospitalizaci, léky, jednoduché ošet ení zub (limit 5000 K ), repatriaci pojišt ného do R a p evoz t lesných
ostatk .
Limit pojistného pln ní p i turistické cest : 3 000 000 K .
Úrazové pojišt ní se sjednává na riziko smrti následkem úrazu, nebo trvalých následk , které úraz zanechal.
Limit pojistného pln ní p i turistické cest : 100 000 K úmrtí úrazem a do 200 000 K p i trvalých následcích dle stupn
následku.
Pojišt ní odpov dnosti za škodu ob an p i cestách a pobytu kryje škody na zdraví, v cech i škody finan ní
zp sobené osobám v zahrani í.
Limit pojistného pln ní p i turistické cest : jednotný limit 2 000 000 K .
Pojišt ní storna zájezdu se sjednává pro p ípad krytí náklad spojených se zrušením zájezdu ze strany zákazníka.
Pojiš ovna uhradí 80% náklad (max. 12 500 K ) tzv. stornopoplatk CK vzniklých se zrušením cesty u cestovní
kancelá e v p ípad událostí: akutní onemocn ní, úraz, smrt pojišt ného, komplikace v t hotenství do 7 m s., akutní
onemocn ní, smrt, úraz manžela, d tí, rodi , prarodi , osob žijících ve spole né domácnosti, kdy se musí pojišt ný
o tyto postarat. Živelná událost velkého rozsahu v míst bydlišt , nebo živelné události v míst pobytu.
Storno zájezdu je nutné nahlásit PÍSEMN do CK neprodlen po zjišt ní skute nosti NEJPOZD JI VŠAK V DEN
ODJEZDU NA ZÁJEZD! Jinak pojistné pln ní zaniká.
________________________________________________________________________________________________
Pojišt ný je povinen p i vzniku pojistné události a tím i p edpokladu, že se nezú astní zájezdu, neprodlen písemn
ohlásit storno zájezdu cestovní kancelá i TRIP a následn vy kat výzvy pojiš ovny k vypln ní formulá e „oznámení
škodní události“ a dodání pat ných doklad o zaplacení zájezdu a prokazujících vznik události (potvrzení od léka e,
úmrtní list pojišt ného i jeho nejbližšího p íbuzného, policejní i léka skou zprávu o šet ení škody na majetku i zdraví
pojišt ného p i živelné události).
Pomoc v zahrani í poskytuje asisten ní služba AXA Assistance CZ se sídlem v Praze. Asisten ní služba pom že
v kteroukoliv hodinu, kdekoliv na sv najít klientovi pot ebnou léka skou pomoc a ošet ení. V p ípad pot eby zajistí
úhradu náklad , zdravotnický doprovod p i p evozu pacienta, p i hospitalizaci je v kontaktu s ošet ujícím léka em
a hospitalizovaným pop . s jeho rodinou v R. Asisten ní služba poskytuje též právní poradenskou službu pojišt ným
klient m a to nejen v p ípad poskytnutí zdravotní pé e, ale i pro p ípad odpov dnosti za škody. Je proto nutné v as tuto
asisten ní službu kontaktovat, aby mohla co nejlépe vyhov t svými službami. Telefonní a faxové spojení na asisten ní
službu je uvedeno na identifika ní kart , kterou je vybaven p ed cestou každý klient, který uzav e cestovní pojišt ní u CK
TRIP. Jednání s asistencí probíhá v eském jazyce.

