CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Nabídka pojištění

Nabídka Cestovního pojištění pro členy svazů a organizací
sdružených pod Českým olympijským výborem, o.s. (ČOV)

Nabídka trvá do 28. 2. 2013
Zpracoval: Petr Jirsa, petr.jirsa@pvzp.cz, tel.: +420 731 546 084

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Nabídka pojištění

Pojišťovna VZP, a.s., dceřiná společnost VZP ČR, vznikla v roce 2004 vyčleněním z mateřské společnosti.
S cestovním pojištěním má však zkušenosti již od roku 1994 v rámci VZP ČR a za tu dobu pojistila přes 15
miliónů klientů.
V současné době patří pojišťovně přibližně 10 % trhu s cestovním pojištěním.
Pojišťovna má v portfoliu i další produkty. V období let 2013 až 2016 poskytuje úrazové pojištění všem
členům sportovních svazů a organizací sdružených pod Českým olympijským výborem.
Cestovní pojištění pokrývá úhradu nákladů na nutnou a neodkladnou zdravotní péči včetně nákladů na
hospitalizaci, neodkladné ošetření zubů, nutnou repatriaci nemocného pojištěného a převoz tělesných
ostatků pojištěného bez spoluúčasti.

1. Nabídka cestovního pojištění pro kluby sportovních svazů a organizací
 zahrnuje pojištění léčebných výloh s repatriací a neodkladným ošetřením zubů
 v tabulce jsou uvedeny denní sazby ve čtyřech kategoriích podle rizikovosti vykonávané činnosti
Územní platnost

1. kategorie

2. kategorie

3. kategorie

4. kategorie

Evropa

15,- Kč

44,- Kč

74,- Kč

88,- Kč

Svět bez USA

29,- Kč

88,- Kč

147,- Kč

176,- Kč

Svět s USA

44,- Kč

132,- Kč

221,- Kč

265,- Kč

* uvedené sazby jsou po 30 % slevě** ze sazeb základních, zaokrouhlené na celé koruny
** tuto slevu není možné sčítat s ostatními slevami
 po projevení zájmu ze strany svazu nebo organizace bude dohodnuta sazba podle rizikovosti konkrétní

vykonávané činnosti – kontaktní osoba Pojišťovny VZP, a.s.: petr.jirsa@pvzp.cz, +420 731 546 084
 příklady činností podle rizikovosti:

1. kategorie – doprovod pro sportovce a nejméně rizikové sporty jako šachy
2. kategorie – běžně rizikové sporty jako fotbal a halové sporty
3. kategorie – nebezpečné sporty jako lední hokej nebo motoristické sporty
4. kategorie – extrémní sporty jako bojové sporty nebo letecké sporty
 pojištění bude sjednáváno na základě požadavku klubu a fakturováno přímo klubu

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Nabídka pojištění
2. Nabídka cestovního pojištění pro individuální cesty registrovaných členů
 zvýhodněné pojištění pro registrované členy klubů sportovních svazů a organizací a jejich rodinné

příslušníky
 zahrnuje pojištění léčebných výloh s možností připojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a majetku
 zvolit lze denní sazbu nebo roční paušál, kdy jedna cesta nesmí trvat déle než 90 dnů
 pojištění zahrnuje i turistiku do 2000 m.n.m a běžně rizikové sporty provozované rekreačně
Evropa

Svět bez USA

Svět s USA

Typ pojištění
Denní sazba

Roční sazba

Denní sazba

Roční sazba

Denní sazba

Roční sazba

léčebné výlohy*

16,- Kč

1.136,- Kč

32,- Kč

2.706,- Kč

47,- Kč

-

léčebné výlohy
+ odpovědnost*

17,-Kč

1.307,- Kč

35,- Kč

3.188,- Kč

52,- Kč

-

léčebné výlohy
+ odpovědnost
+ zavazadla +
úraz*

25,- Kč

1.933,- Kč

46,- Kč

4.422,- Kč

65,- Kč

-

* uvedené sazby jsou po 25 % slevě** ze sazeb základních, zaokrouhlené na celé koruny
** tuto slevu není možné sčítat s ostatními slevami
 pojištění lze sjednat na všech pobočkách PVZP, a.s. a VZP ČR
 pojistníkem musí být vždy člen klubu
 člen klubu se musí prokázat členským průkazem nebo potvrzením od svého klubu na dohodnutém vzoru

Základní limity pojistného plnění
Plnění za
zdravotní péči včetně
repatriace

Výše limitu v Kč
2 000 000

neodkladné ošetření zubů

5 000

na zdraví

2 000 000

na věci

1 000 000

odpovědnost
za škodu

finanční
trvalé následky úrazu
zavazadla

500 00
200 000
10 000

