
Čím je nové storno jedinečné

 �  Vztahuje se i na nemoc COVID-19.
 �  Stornovat můžete téměř z jakéhokoli důvodu (Storno Plus).
 �  Pojistné počítáme spravedlivě procentem z ceny zájezdu, 

letenky či samostatné cestovní služby.
 �  Platí i pro Vaše cesty v rámci České republiky.
 �  Vrátíme Vám až 100 % zaplacených prostředků.

Co je dobré vědět

 � Obraťte se na nás, kdykoli budete mít pocit, že musíte  
z vážných důvodů svou cestu zrušit.

 �  Pojištění si můžete sjednat až do 3 pracovních dní po 
uhrazení či objednání první cestovní služby (u cesty  
„last minute“ v den objednání služby).

 �  Minimální pojistné je 200 Kč.

Jaké jsou varianty pojištění? Storno Storno Plus
Maximální cena služeb, které pojistíme 300 000 Kč 1) 300 000 Kč 1)

Na jaké potíže Vás a spolucestujících se pojištění vztahuje? pojištěno spoluúčast pojištěno spoluúčast

Hospitalizace cestujícího 20 % 0 %

Úmrtí cestujícího 20 % 0 %

Upoutání cestujícího na lůžko (neschopenka) 20 % 20 %

Onemocnění cestujícího COVID-19 20 % 20 %

A co jiné doložitelné důvody? pojištěno spoluúčast pojištěno spoluúčast

Jiné důvody cestujícího vč. nesplnění zdrav. podm. pro vycestování - - 20 %

Zdravotní potíže osob, které s Vámi neměly cestovat - - 20 %

Jiné důvody osob, které s Vámi neměly cestovat - - 20 %

Kolik to bude stát?
% z celkové ceny služeb (zájezdu, letenky,  

ubytování, pronajatého vozu apod.)

Standardní cena (pojistné) 3,5 % 7 %

Zvýhodněná cena (pojistné) k našemu cestovnímu pojištění 2,5 % 5 %

Pojištění storna oceníte, když budete muset 
zájezd, letenku nebo ubytování náhle zrušit

Pojištění storna si můžete sjednat ve dvou variantách –  
Storno a Storno Plus. Varianta Storno Plus zahrnuje více 
důvodů pro storno a širší okruh pojištěných osob. Obě  
varianty obsahují minimálně zrušení cesty z vážných 
zdravotních důvodů cestujících.

Storno i z jiných než  

zdravotních důvodů

1) Maximální cena cestovních služeb, které pojistíme v součtu na jednu pojistnou smlouvu, resp. na rodinu nebo na všechny spolucestující. Pokud chcete pojistit dražší zájezd nebo 
cestovní službu, kontaktujte nás prosím na 221 860 860.


