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CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ  
NA OPAKOVANÉ KRÁTKODOBÉ CESTY TRAVELLER

Celosvětové cestovní pojištění na opakované krátkodobé cesty pro osoby vyjíždě-
jící během roku opakovaně do zahraničí.

Komu je pojištění určeno

•  osobám, které cestují během roku opakovaně do zahraničí

• pro pracovní i soukromé cesty

 
Pojistné krytí

Léčebné výlohy
V důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění můžete potřebovat lékařské ambu-
lantní ošetření, léky, záchrannou službu nebo bude dokonce nutná Vaše hospita-
lizace. 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 udá-
losti v místě Vašeho zahraničního pobytu. Asistenční služba poskytuje našim kli-
entům 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

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

Hlavní výhody společnosti Colonnade

• Silné finanční zázemí kanadského  
Fairfax Financial Holdings.

• Přímá komunikace se zkušeným týmem  
upisovatelů a likvidátorů.

• Špičkový servis.

• Jsme držitelem finančního ratingu A- (Excellent)  
ratingové agentury A.M.Best.

• Osobní přístup, flexibilita a znalost  
pojistného trhu.

PRODUKTOVÝ LIST
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Úrazové pojištění
Pokud utrpíte během zahraniční cesty vážný úraz, který během jednoho roku vy-
ústí 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. Pojištění se nevztahuje na škody způ-
sobené provozem motorového vozidla.

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

Pojištění zpoždění zavazadel během letecké přepravy
Pokud dojde ke zpoždění odbavených zavazadel při letecké přepravě na cestě do 
místa určení o více než 6 hodin, proplatíme Vám doložené náklady za nezbytné 
osobní výdaje (např. Nákup nezbytného oblečení a hygienických potřeb) až do 
výše sjednaného limitu.

Pojištění zpoždění letu
Pokud dojde ke zpoždění letu na cestě do místa určení o více než 6 hodin, pro-
platíme Vám doložené náklady na nezbytné osobní výdaje až do výše sjednaného 
limitu.
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