
Vážení klienti,

děkujeme, že jste si vybrali pro vaši cestu zvýhodněné pojištění STUDENT AGENCY, které vám přinášíme ve spolupráci 
s pojišťovnou Allianz Travel. Pojištění, které vám nabízíme, kryje léčebné výlohy v zahraničí související s onemocněním 
covid-19 ve všech variantách cestovního pojištění. Součástí je krytí léčebných výloh, ale i k nim nezbytných asistenčních 
služeb.

Pojištění se vztahuje také na krytí rizik spojených s onemocněním covid-19, a to ve všech zemích světa bez ohle-
du na oficiální varování od vládních nebo jiných oficiálních státních doporučení ČR nebo doporučení místních 
úřadů v cílové destinaci.

V případě pojištění storna cesty se krytí rizik onemocnění covid-19 uplatňuje i v situaci, kdy je vám nařízena kvůli kontaktu 
s nakaženým osobní karanténa, která zasahuje do vašeho plánovaného termínu cesty. Pojištění se však nevztahuje na 
plošně nařízenou karanténu na určitém území. 

V případě nařízené karantény před návratem do ČR, za vás pojišťovna uhradí zvýšené náklady na ubytování a zpá-
teční dopravu, pokud nemůžete využít původně plánovanou dopravu a za předpokladu, že jste si sjednali pojištění 
storna cesty a nenacházíte se v zemích, s extrémním rizikem nákazy, u nichž vydalo Ministerstvo zahraničních věcí zákaz 
vycestování. V těchto zemích za vás pojišťovna uhradí pouze léčebné výlohy v souvislosti s onemocněním covid-19.

Jaké pojištění si u STUDENT AGENCY můžete sjednat?

Územní platnost: Evropa, svět bez USA/Kanady, svět

Poskytnuté krytí Komfort Extra Max Definice krytí

Léčebné výlohy 
v zahraničí

Pojišťovna uhradí náklady na akutní zdravotní péči v zahraničí, 
tj. ambulantní ošetření, operaci, hospitalizaci, výdaje za léky i 
zdravotnický materiál, náklady na návrat zpět do ČR nebo dopravu 
a ubytování pro osobu blízkou v případě hospitalizace.

Asistence

V zahraničí pojišťovna zorganizuje ošetření v případě onemocnění 
nebo zranění, při delším pobytu v nemocnici je pojišťovna ve 
spojení se zdravotnickým zařízením a konzultuje průběh léčby, 
organizuje kontakt s vaší rodinou. Pojišťovna také zorganizuje 
lékařský převoz v místě pobytu, zajistí návrat do ČR. Poskytuje 
asistenci i v jiných případech nouze, například při ztrátě cestovních 
dokladů, zavazadel apod. Asistence je k dispozici nonstop.

Odpovědnost 
(zdraví, majetek)

Pojišťovna vám pomůže v případech, kdy svým jednáním 
způsobíte škodu někomu jinému, ať už na zdraví nebo majetku. 
Nepostradatelné je pojištění odpovědnosti při lyžařských nebo 
cyklistických aktivitách, kdy je zvýšené riziko srážky s jinou 
osobou.

Následky úrazu
Pojišťovna uhradí odškodnění za případné nákladky, které vám 
způsobí úraz který jste utrpěl/a během pojištění cesty.

Smrt následkem úrazu
V případě úmrtí v důsledku úrazu zaplatí pojišťovna odškodnění 
pozůstalým.

Zavazadla
Pojišťovna vám uhradí ztrátu při krádeži, loupeži či poškození 
zavazadel, ale také uhradí nezbytné náklady při jejich zpoždění při 
letecké přepravě (např. na zakoupení nezbytných osobních věcí).

Technická asistence 
vozidla

Lze připojistit Lze připojistit Lze připojistit
Pojištění pro cesty po Evropě pro případ, kdy se vaše auto stane 
neprovozuschopným.

Stornovací poplatky typu 
Standard, Plus, Firma 
a předčasný návrat

Lze pojistit
samostatně

nebo připojistit

Lze pojistit
samostatně

nebo připojistit

Lze pojistit
samostatně

nebo připojistit

Pojišťovna uhradí náklady na cestovní službu, které zaplatíte 
poskytovateli služby (např. za letenky, ubytování, výlety aj.) a které 
vám po zrušení cesty nejsou v plné míře vráceny. Pojištění se 
vztahuje na zrušení cesty z těchto důvodů: onemocnění nebo úraz 
(i vašich blízkých) a jiná závažná událost ve Vaší rodině. Součástí 
tohoto pojištění je i pojištění předčasného nebo opožděného 
návratu. Všechny případy jsou definované v pojistných 
podmínkách.



Co vše je zahrnuto v balíčku, který jsem si vybral/a?

Název balíčku Komfort Extra Max

Územní platnost EU                     EU         Svět     Svět včetně  
USA & CAN                       EU             Svět  Svět včetně 

USA & CAN                        

Cena za pásmo dnů 

od 1 do 4 dnů 255 Kč 597 Kč 1 150 Kč 1 350 Kč 810 Kč 1 170 Kč 1 760 Kč

od 5 do 31 dní 530 Kč 1 090 Kč 1 770 Kč 2 670 Kč 1 630 Kč 2 390 Kč 3 670 Kč

Léčebné výlohy v zahraničí 2 000 000 Kč bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení

Ambulantníé lékařské ošetření

do limitu LV bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení

Léky a další zdravotnický materiál

Hospitalizace včetně dopravy do nemocnice

Léčba, diagnostika a operace

Činnost záchranných sborů, a horské služby 
(v souvislosti s úrazem, nemocí)

Akutní zubní ošetření (limit počas trvania PS) 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč 25 000 Kč

Fyzioterapie

Pojištění LV vč. COVID-19 ano ano ano ano ano ano ano

Pojištění léčebných výloh souvisejících s riziky 
terorismu

1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč

Úhrada telefonických nákladů 500 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč 500 Kč

Asistence

Horská služba – pátrání a záchrana 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč 2 000 000 Kč

Léčebná asistence – lékař na telefonu
bezlimitní 

info služba
bezlimitní 

info služba
bezlimitní 

info služba
bezlimitní 

info služba
bezlimitní 

info služba
bezlimitní 

info služba
bezlimitní 

info služba

Právní pomoc v zahraničí 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč

Náklady na zničené nebo ztracené osobní 
dokumenty, pasy

50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč

Repatriace související s terorismem 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč

Výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci 
pojištěného

do limitu LV bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení

Výlohy na ubytování osoby blízké při 
hospitalizaci pojištěného

100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč

Výlohy na dopravu osoby blízké při 
hospitalizaci pojištěného

do limitu LV bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení

Náklady na přepravu spolucestujících osob do limitu LV bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení

Náklady na ubytování  spolucestujících osob 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč

Náklady na ubytování  nezletilého v případě 
hospitalizace pojištěného pokud zůstane sám

100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč

Náklady na návrat nezletilého v případě 
hospitalizace pojištěného pokud zůstane sám

do limitu LV bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení

Náklady na  ubytování při nařízené karanténě 
v zahraničí

100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 001 Kč 100 002 Kč 100 002 Kč 100 002 Kč

Náklady na  návrat ze zahraničí do ČR 
po nařízené karanténě 

do limitu LV bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení bez omezení

Pro koho jsou jednotlivé balíčky pojištění určeny?

Balíček Komfort  – základní balíček pro ty, kterým stačí základní rozsah krytí a nižší limity plnění. Vhodné například  
    pro cesty v rámci Evropy.

Balíček Extra  – vhodný pro cesty po celém světě, zahrnuje i krytí následků úrazů.

Balíček Max  – určen pro cestovatele, kteří chtějí získat co největší ochranu a krytí rizik.



Sporty

Vodní a zimní rekreační sporty Pojištěno Pojištěno Pojištěno Pojištěno Pojištěno Pojištěno Pojištěno

 Rizikové sporty lze připojistit lze připojistit lze připojistit lze připojistit lze připojistit lze připojistit lze připojistit 

Pracovní aktivity

Administrativní a vybraná manuální pracovní 
činnost * (viz pojistné podmínky)

lze připojistit lze připojistit lze připojistit lze připojistit lze připojistit lze připojistit lze připojistit 

PŘIPOJIŠTĚNÍ 

Storno cesty – samostatný produkt lze připojistit lze připojistit lze připojistit lze připojistit lze připojistit lze připojistit lze připojistit 

Rizikové sporty nelze sjednat nelze sjednat nelze sjednat nelze sjednat
přirážka 

60% (dospelý, dítě) 
80% (senior)

přirážka 
60% (dospelý, dítě) 

80% (senior)

přirážka 
60% (dospelý, dítě) 

80% (senior)

Auto Asistence lze připojistit lze připojistit lze připojistit lze připojistit lze připojistit lze připojistit lze připojistit 

Manuální práce nelze sjednat nelze sjednat nelze sjednat nelze sjednat lze připojistit lze připojistit lze připojistit 

DETAILY 

Storno cesty nebo zájezdu samostatně lze připojistit se spoluúčastí 20% nebo 0%

Storno zájezdu k cestě
v základní ceně 

balíčku
v základní ceně 

balíčku
v základní ceně 

balíčku
v základní ceně 

balíčku
v základní ceně 

balíčku
v základní ceně 

balíčku
v základní ceně 

balíčku

Přerušení cesty (náklady na zpáteční cestu 
a nevyužité služby)

nesjednáva se nesjednáva se nesjednáva se nesjednáva se nesjednáva se nesjednáva se nesjednáva se 

Název balíčku Komfort Extra Max

Územní platnost EU                     EU         Svět     Svět včetně  
USA & CAN                       EU             Svět  Svět včetně 

USA & CAN                        

Pojištění zavazadel

Pojištění zavazadel 25 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč

Zpoždění zavazadel

začíná po 7 hod.
zpozdění zavazadla, 
max. do výše limitu 

5 000 Kč

začíná po 7 hod.
zpozdění zavazadla, 
max. do výše limitu 

5 000 Kč

začíná po 7 hod.
zpozdění zavazadla, 
max. do výše limitu 

5 000 Kč

začíná po 7 hod.
zpozdění zavazadla, 
max. do výše limitu 

5 000 Kč

začíná po 7 hod.
zpozdění zavazadla, 

max. do výše 
limitu10 000 Kč

začíná po 7 hod.
zpozdění zavazadla, 

max. do výše 
limitu10 000 Kč

začíná po 7 hod.
zpozdění zavazadla, 

max. do výše 
limitu10 000 Kč

Pronájem sportovního vybavení nesjednává se 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč 10 000 Kč

Pojištění úrazu

Smrt následkem úrazu nesjednává se 400 000 Kč 400 000 Kč 400 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč

Odškodnění úrazu (% vyjádření) 

Denní odškodné nesjednává se
hospitalizace 300 Kč 

max.10 dnů
hospitalizace 300 Kč 

max.10 dnů
hospitalizace 300 Kč 

max.10 dnů
hospitalizace 300 Kč 

max.10 dnů
hospitalizace 300 Kč 

max.10 dnů
hospitalizace 300 Kč 

max.10 dnů

Pojištění odpovědnosti 

Za škody na zdraví celkem 1 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 20 000 000 Kč 20 000 000 Kč 20 000 000 Kč

Za škody na majetku celkem (pes, kočka 
zahrnuto)

„Za škody způsobené psem nebo kočkou na 
zdraví nebo usmrcením a na majetku“

20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč 20 000 Kč

spolúčast ne ne ne ne ne ne ne

Pro jaké území pojištění platí?

Evropa – Albánie, Alžírsko, Andora, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (včetně 
Faerských ostrovů), Egypt, Estonsko, Finsko, Francie (včetně Korsiky), Gibraltar, Chorvatsko, Irsko, Island, Itá-
lie, Izrael, Kosovo, Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Maroko, Moldavsko, 
Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko (včetně Špicberků), Polsko, Portugalsko (včetně Azor a Madeiry), 
Rakousko, Rumunsko, Rusko (pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural), Řecko, San Marino, Sverní 
Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko (včetně Baleárských a Kanárských ostrovů), Švédsko, 
Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán, Velká Británie a Severní Irsko

Svět – všechny země kromě ČR, USA a Kanady

Svět + USA a CAN – všechny země kromě ČR



Jaké připojištění na storno si můžu vybrat?

Produkt Spoluúčast Sazba

Storno Standard 20 % spoluúčast 4 % z ceny pojištované služby, max. limit Kč 300 000 na pojistnou smlouvu

Storno Plus 0 % spoluúčast 5,87 % z ceny pojišťované služby, max. limit Kč 300 000 na pojistnou smlouvu

Storno se zavazadly (limit pro zavazadla 
50 000 Kč)

20 % spoluúčast
4 % z ceny pojištované služby plus Kč 15 za zavazadlo; max. limit Kč 300 000 
na pojistnou smlouvu

Storno Firma (pro zákazníky ORBIX s.r.o.) 20 % spoluúčast 5,49 % z ceny pojišťované služby, max. limit Kč 300 000 na pojistnou smlouvu 

Pojištění storna může být sjednáno nejpozději do 21 dnů po zaplacení cestovní služby a zároveň tak, aby sjednání storna 
bylo nejpozději do 30 dnů před plánovaným odjezdem. Pokud je doba plánovaného odjezdu kratší než 30 dnů, pojištění 
storna musí být sjednáno nejpozději do 1 dne (24 hodin) po zaplacení cestovní služby.

Můžu si prohlédnout podmínky pojištění?

Přečtěte si podrobné podmínky pojištění zde. Více o cestovním pojištění najdete v souhrnu klíčových informací zde. 

Chcete si rezervovat pojištění? Potřebujete více informací?

Obraťte se na naše specialisty: letenky@studentagency.cz

                                                                                                                                        Přejeme vám příjemnou cestu!

https://www.studentagency.cz/opencms/export/sites/studentagency.cz/sluzby/pojisteni-na-cesty/PPCP_Allianz-Travel_210521A.pdf
https://www.studentagency.cz/opencms/export/sites/studentagency.cz/sluzby/pojisteni-na-cesty/IPID-Allianz-Travel.pdf

