
Smluvní ujednání pro pojištění TURISTA
(pro klienty cestovní kanceláře Campanatour s.r.o.)

Článek 1
Úvodní ustanovení

Pojištění TURISTA se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami 
pro cestovní pojištění VPPCP 07 (dále jen „VPPCP“) a těmito 
smluvními ujednáními. 

Článek 2
Pojištěné osoby

Pojištění je určeno pro všechny klienty cestovní kanceláře. 

Článek 3
Typy cest

1.  V rámci turistické cesty je možno provozovat i oddechové 
a necílené (nejsou hlavním cílem ani jedním z hlavních cílů 
cesty) rekreační činnosti: badminton, bruslení, golf, kuleč-
ník, kuželky, plavání a šnorchlování, procházky a túry běž-
ným nenáročným terénem, rybolov ze břehu, modelářství, 
stolní tenis, stolní a karetní hry, tanec, tenis a další necílené 
rekreační činnosti srovnatelné rizikovosti.

2.  V rámci sportovní cesty je možno rekreačně provozovat 
běžné rekreační sporty. Pojištěny jsou: zimní sporty na 
upravených a pro veřejnost otevřených sjezdových a běžec-
kých tratích, nikoliv však spojených se skoky nebo akroba-
cií, vysokohorská turistika do 3500 m n. m. v rámci organi-
zované skupiny s průvodcem a po vyznačených trasách, 
cykloturistika na sjízdných povolených cestách, nikoliv však 
ve volném nebo horském terénu, sjíždění řek do 3. stupně 
obtížnosti včetně při nezvýšeném průtoku vody a s přimě-
řenou výstrojí, vodní lyžování, jachting do vzdálenosti maxi-
málně 3 km od pevniny, surfing, rekreační potápění s pří-
strojem pod vedením instruktora do hloubky maximálně 
10 metrů, kopaná, basketbal, volejbal a další běžné rekre-
ační sporty srovnatelné rizikovosti. 

  Je-li sjednáno úrazové pojištění, odchylně od části II., oddí-
lu E, článku 4 bodu 2, písm. c) VPPCP se vztahuje i na vyso-
kohorskou turistiku do 3500 m n. m. a rekreační rafting do 
3. stupně obtížnosti včetně při nezvýšeném průtoku vody 
s přiměřenou výstrojí. 

Článek 4
Trvání pojištění

1.   Pojištění pro zahraniční cesty je možno sjednat maximálně 
na dobu 60 kalendářních dnů. Délka pobytu, na kterou je 
sjednáno pojištění je uvedena v Cestovní smlouvě.

2.   Pojištění pro tuzemské cesty je možno sjednat maximálně 
na dobu 1 roku. 

3.   Pojištění storna cesty je možno sjednat maximálně na dobu 
1 roku.

4.   U cizích státních příslušníků, kteří nemají trvalé bydliště 
v České republice, začíná a končí pojištění úrazu okamži-
kem dostavení se na místo a opuštěním místa určeného 
cest ovní kanceláří pro odjezd či příjezd dopravního pro-

středku, ne však dříve nebo později, než jak je uvedeno v do-
kladu o sjednání pojištění jako počátek či konec pojištění. 

5.   Odchylně od článku 5, část I. VPPCP se ujednává, že pojiš-
tění (vyjma pojištění storna cesty) se vztahuje i na nezbytně 
nutnou dobu potřebnou k návratu v případě zdržení nej-
méně 12 hodin od okamžiku, který je uveden jako doba 
odletu letadla nebo odplutí lodi nebo odjezdu autobusu 
nebo vlaku, který sjednala a zajistila cestovní kancelář, a to 
v důsledku nahodilé události (nepředvídané události), např . 
protestních akcí zaměstnanců, povětrnostních podmínek, 
technické závady nebo poškození dopravního prostředku 
a provozních problémů na letišti, za podmínky předložení 
potvrzení od dopravní společnosti nebo odbavovací spo-
lečnosti o zdržení dopravního prostředku. Pojištění se ne-
vztahuje na případy zdržení v důsledku stávky nebo jiné 
protestní akce, která započala nebo byla oznámena před 
sjednáním pojištění.

Článek 5
Pojistné 

Pojistné je placeno pojistníkem současně s platbou ceny cesty. 

Článek 6
Typy pojištění 

1.   Pojištění je členěno na typy pojištění. Typy pojištění se rozli-
šují podle typu cesty, územní platnosti pojištění, kombinace 
jednotlivých pojištění. 

2.   V pojištění nejsou zahrnuty služby uvedené v článku 3, bod 
1, písm. b), c), d), e) části II., oddíl G VPPCP.

Článek 7
Pojistná událost, hranice pojistného plnění

1. Pojištění léčebných výloh a asistenční služby
 a)  Pojišťovna plní z jedné pojistné události do maximální 

výše uvedené v Tabulce Typů pojištění, z toho: 
  –  za ošetření zubním lékařem za jednu pojistnou udá-

lost u Typu pojištění s územní platností Evropa nej-
výše 150 EUR, u Typu pojištění s územní platností Svět 
nejvýše 300 USD, 

  –  náklady za zhotovení ortéz v základním a jednodu-
chém provedení maximálně do výše 10 000 Kč,

  –  náklady za jednoduché opravy zubních protéz maxi-
málně do výše 2 000 Kč,

  –  za ubytování a stravování doprovázejícího a při-
volaného opatrovníka nebo rodinného příslušníka 
maximálně 3 000 Kč na den a celkem maximálně 
9 000 Kč,

  –  náklady na přepravu při ztrátě či zničení cestovních 
dokladů maximálně do výše 4 000 Kč. 

 b)  Dojde-li k akutnímu zhoršení chronického onemocnění, 
které ohrožuje život, pojišťovna poskytne plnění za 
okamžitý nezbytný lékařský zákrok nebo za hospitaliza-
ci, maximálně však po dobu 2 dnů do celkové maximál-
ní výše 50 000 Kč.

2. Pojištění odpovědnosti za škodu občana 
  Pojišťovna plní z jedné škodné události do maximální výše 

uvedené v Tabulce Typů pojištění. 

3. Pojištění cestovních zavazadel
 a)  Pojišťovna plní z jedné pojistné události do maximální 

výše uvedené v Tabulce Typů pojištění.
 b)  Hranice pojistného plnění u rodinných příslušníků trvale 

spolu žijících ve společné domácnosti nebo členů spo-
lečné domácnosti trvale spolu žijících (účastníků stejné-
ho zájezdu) se načítá. 

 c)  Součet výplat plnění ze všech pojistných událostí nasta-
lých v době trvání tohoto pojištění může činit nejvýše 
dvojnásobek pojistného plnění příslušného pro danou 
osobu a věc.

4.  Pojištění storna cesty
  Pojišťovna plní z jedné pojistné události stanovené procen-

to ze stornopoplatků účtované cestovní kanceláří do maxi-
mální výše uvedené v Tabulce Typů pojištění.

 Dojde-li k: 
 a) úmrtí pojištěného 
  aa) dědicům pojištěného 80 %, 
  ab) všem spolucestujícím 80 %,
  b)  úmrtí příbuzného pojištěného, který nebyl uveden na 

společné cestovní smlouvě nebo nebyl pojištěn všem 
příbuzným zemřelého, kteří jsou uvedeni na společné 
cestovní smlouvě, 60 %, 

 c) nově vzniklé závažné poruše zdraví pojištěného
  ca)  pojištěnému a příbuzným pojištěného, kteří jsou 

uvedeni na společné cestovní smlouvě a jsou pojiš-
těni 80, %, 

  cb) spolucestujícím 60 %,
 d)  nově vzniklé závažné poruše zdraví nejbližšího příbuzné-

ho pojištěného, který není uveden na společné ce stovní 
smlouvě nebo nebyl pojištěn, pojištěnému 60 %,

 e)  lehké poruše zdraví pojištěného, pojištěnému a příbuz-
ným pojištěného, kteří jsou uvedeni na společné ces-
tovní smlouvě a jsou pojištěni, 60 %. 

5.  Úrazové pojištění 
 a)  Pojišťovna plní z jedné pojistné události do maximální 

výše uvedené v Tabulce Typů pojištění.
 b)  Při pojištění cizinců pojišťovna nehradí náklady na do-

pravu pojištěného ze zahraničí na území České re-
publiky za účelem stanovení rozsahu trvalých násled-
ků úrazu.

Článek 8
Forma právních úkonů

Forma právních úkonů týkajících se pojištění storna cesty 
a úrazového pojištění se řídí ustanovením článku 17 bodu 1 
části I. VPPCP.

)čK v( ínětšijop hcýviltondej íněnlp ohéntsijop ecinarH  

 Pojištění Úrazové pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu občana Pojištění cestovních zavazadel Pojištění
 Kód Územní léčebných nezbytné trvalé smrt    pojistná  storna
 pojištění platnost výloh léčení následky úrazem zdraví věc finanční událost 1 věc cesty
 E1120000 EVROPA  1 000 000  nepojištěno   nepojištěno  nepojištěno  nepojištěno 
 E1122202 EVROPA  1 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 nepojištěno     6 000
 E1122209 EVROPA 1 000 000 20 000  200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 nepojištěno     8 000
 E1122224 EVROPA 1 000 000 20 000  200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 15 000
 E1122204 EVROPA 1 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 nepojištěno   15 000
 E3122209 EVROPA 1 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 nepojištěno     8 000
 S1132227 SVĚT 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 50 000
 T1002024 TUZEMSKO nepojištěno 20 000 200 000 100 000  nepojištěno  10 000 5 000 15 000
 T1002020 TUZEMSKO nepojištěno 20 000 200 000 100 000  nepojištěno  10 000 5 000 nepojištěno

Článek 9
Typy pojištění
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Smluvní ujednání pro pojištění TURISTA
(pro klienty cestovní kanceláře Campanatour s.r.o.)

Článek 1
Úvodní ustanovení

Pojištění TURISTA se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami 
pro cestovní pojištění VPPCP 07 (dále jen „VPPCP“) a těmito 
smluvními ujednáními. 

Článek 2
Pojištěné osoby

Pojištění je určeno pro všechny klienty cestovní kanceláře. 

Článek 3
Typy cest

1.  V rámci turistické cesty je možno provozovat i oddechové 
a necílené (nejsou hlavním cílem ani jedním z hlavních cílů 
cesty) rekreační činnosti: badminton, bruslení, golf, kuleč-
ník, kuželky, plavání a šnorchlování, procházky a túry běž-
ným nenáročným terénem, rybolov ze břehu, modelářství, 
stolní tenis, stolní a karetní hry, tanec, tenis a další necílené 
rekreační činnosti srovnatelné rizikovosti.

2.  V rámci sportovní cesty je možno rekreačně provozovat 
běžné rekreační sporty. Pojištěny jsou: zimní sporty na 
upravených a pro veřejnost otevřených sjezdových a běžec-
kých tratích, nikoliv však spojených se skoky nebo akroba-
cií, vysokohorská turistika do 3500 m n. m. v rámci organi-
zované skupiny s průvodcem a po vyznačených trasách, 
cykloturistika na sjízdných povolených cestách, nikoliv však 
ve volném nebo horském terénu, sjíždění řek do 3. stupně 
obtížnosti včetně při nezvýšeném průtoku vody a s přimě-
řenou výstrojí, vodní lyžování, jachting do vzdálenosti maxi-
málně 3 km od pevniny, surfing, rekreační potápění s pří-
strojem pod vedením instruktora do hloubky maximálně 
10 metrů, kopaná, basketbal, volejbal a další běžné rekre-
ační sporty srovnatelné rizikovosti. 

  Je-li sjednáno úrazové pojištění, odchylně od části II., oddí-
lu E, článku 4 bodu 2, písm. c) VPPCP se vztahuje i na vyso-
kohorskou turistiku do 3500 m n. m. a rekreační rafting do 
3. stupně obtížnosti včetně při nezvýšeném průtoku vody 
s přiměřenou výstrojí. 

Článek 4
Trvání pojištění

1.   Pojištění pro zahraniční cesty je možno sjednat maximálně 
na dobu 60 kalendářních dnů. Délka pobytu, na kterou je 
sjednáno pojištění je uvedena v Cestovní smlouvě.

2.   Pojištění pro tuzemské cesty je možno sjednat maximálně 
na dobu 1 roku. 

3.   Pojištění storna cesty je možno sjednat maximálně na dobu 
1 roku.

4.   U cizích státních příslušníků, kteří nemají trvalé bydliště 
v České republice, začíná a končí pojištění úrazu okamži-
kem dostavení se na místo a opuštěním místa určeného 
cest ovní kanceláří pro odjezd či příjezd dopravního pro-

středku, ne však dříve nebo později, než jak je uvedeno v do-
kladu o sjednání pojištění jako počátek či konec pojištění. 

5.   Odchylně od článku 5, část I. VPPCP se ujednává, že pojiš-
tění (vyjma pojištění storna cesty) se vztahuje i na nezbytně 
nutnou dobu potřebnou k návratu v případě zdržení nej-
méně 12 hodin od okamžiku, který je uveden jako doba 
odletu letadla nebo odplutí lodi nebo odjezdu autobusu 
nebo vlaku, který sjednala a zajistila cestovní kancelář, a to 
v důsledku nahodilé události (nepředvídané události), např . 
protestních akcí zaměstnanců, povětrnostních podmínek, 
technické závady nebo poškození dopravního prostředku 
a provozních problémů na letišti, za podmínky předložení 
potvrzení od dopravní společnosti nebo odbavovací spo-
lečnosti o zdržení dopravního prostředku. Pojištění se ne-
vztahuje na případy zdržení v důsledku stávky nebo jiné 
protestní akce, která započala nebo byla oznámena před 
sjednáním pojištění.

Článek 5
Pojistné 

Pojistné je placeno pojistníkem současně s platbou ceny cesty. 

Článek 6
Typy pojištění 

1.   Pojištění je členěno na typy pojištění. Typy pojištění se rozli-
šují podle typu cesty, územní platnosti pojištění, kombinace 
jednotlivých pojištění. 

2.   V pojištění nejsou zahrnuty služby uvedené v článku 3, bod 
1, písm. b), c), d), e) části II., oddíl G VPPCP.

Článek 7
Pojistná událost, hranice pojistného plnění

1. Pojištění léčebných výloh a asistenční služby
 a)  Pojišťovna plní z jedné pojistné události do maximální 

výše uvedené v Tabulce Typů pojištění, z toho: 
  –  za ošetření zubním lékařem za jednu pojistnou udá-

lost u Typu pojištění s územní platností Evropa nej-
výše 150 EUR, u Typu pojištění s územní platností Svět 
nejvýše 300 USD, 

  –  náklady za zhotovení ortéz v základním a jednodu-
chém provedení maximálně do výše 10 000 Kč,

  –  náklady za jednoduché opravy zubních protéz maxi-
málně do výše 2 000 Kč,

  –  za ubytování a stravování doprovázejícího a při-
volaného opatrovníka nebo rodinného příslušníka 
maximálně 3 000 Kč na den a celkem maximálně 
9 000 Kč,

  –  náklady na přepravu při ztrátě či zničení cestovních 
dokladů maximálně do výše 4 000 Kč. 

 b)  Dojde-li k akutnímu zhoršení chronického onemocnění, 
které ohrožuje život, pojišťovna poskytne plnění za 
okamžitý nezbytný lékařský zákrok nebo za hospitaliza-
ci, maximálně však po dobu 2 dnů do celkové maximál-
ní výše 50 000 Kč.

2. Pojištění odpovědnosti za škodu občana 
  Pojišťovna plní z jedné škodné události do maximální výše 

uvedené v Tabulce Typů pojištění. 

3. Pojištění cestovních zavazadel
 a)  Pojišťovna plní z jedné pojistné události do maximální 

výše uvedené v Tabulce Typů pojištění.
 b)  Hranice pojistného plnění u rodinných příslušníků trvale 

spolu žijících ve společné domácnosti nebo členů spo-
lečné domácnosti trvale spolu žijících (účastníků stejné-
ho zájezdu) se načítá. 

 c)  Součet výplat plnění ze všech pojistných událostí nasta-
lých v době trvání tohoto pojištění může činit nejvýše 
dvojnásobek pojistného plnění příslušného pro danou 
osobu a věc.

4.  Pojištění storna cesty
  Pojišťovna plní z jedné pojistné události stanovené procen-

to ze stornopoplatků účtované cestovní kanceláří do maxi-
mální výše uvedené v Tabulce Typů pojištění.

 Dojde-li k: 
 a) úmrtí pojištěného 
  aa) dědicům pojištěného 80 %, 
  ab) všem spolucestujícím 80 %,
  b)  úmrtí příbuzného pojištěného, který nebyl uveden na 

společné cestovní smlouvě nebo nebyl pojištěn všem 
příbuzným zemřelého, kteří jsou uvedeni na společné 
cestovní smlouvě, 60 %, 

 c) nově vzniklé závažné poruše zdraví pojištěného
  ca)  pojištěnému a příbuzným pojištěného, kteří jsou 

uvedeni na společné cestovní smlouvě a jsou pojiš-
těni 80, %, 

  cb) spolucestujícím 60 %,
 d)  nově vzniklé závažné poruše zdraví nejbližšího příbuzné-

ho pojištěného, který není uveden na společné ce stovní 
smlouvě nebo nebyl pojištěn, pojištěnému 60 %,

 e)  lehké poruše zdraví pojištěného, pojištěnému a příbuz-
ným pojištěného, kteří jsou uvedeni na společné ces-
tovní smlouvě a jsou pojištěni, 60 %. 

5.  Úrazové pojištění 
 a)  Pojišťovna plní z jedné pojistné události do maximální 

výše uvedené v Tabulce Typů pojištění.
 b)  Při pojištění cizinců pojišťovna nehradí náklady na do-

pravu pojištěného ze zahraničí na území České re-
publiky za účelem stanovení rozsahu trvalých násled-
ků úrazu.

Článek 8
Forma právních úkonů

Forma právních úkonů týkajících se pojištění storna cesty 
a úrazového pojištění se řídí ustanovením článku 17 bodu 1 
části I. VPPCP.

)čK v( ínětšijop hcýviltondej íněnlp ohéntsijop ecinarH  

 Pojištění Úrazové pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu občana Pojištění cestovních zavazadel Pojištění
 Kód Územní léčebných nezbytné trvalé smrt    pojistná  storna
 pojištění platnost výloh léčení následky úrazem zdraví věc finanční událost 1 věc cesty
 E1120000 EVROPA  1 000 000  nepojištěno   nepojištěno  nepojištěno  nepojištěno 
 E1122202 EVROPA  1 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 nepojištěno     6 000
 E1122209 EVROPA 1 000 000 20 000  200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 nepojištěno     8 000
 E1122224 EVROPA 1 000 000 20 000  200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 15 000
 E1122204 EVROPA 1 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 nepojištěno   15 000
 E3122209 EVROPA 1 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 nepojištěno     8 000
 S1132227 SVĚT 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 50 000
 T1002024 TUZEMSKO nepojištěno 20 000 200 000 100 000  nepojištěno  10 000 5 000 15 000
 T1002020 TUZEMSKO nepojištěno 20 000 200 000 100 000  nepojištěno  10 000 5 000 nepojištěno

Článek 9
Typy pojištění
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Smluvní ujednání pro pojištění TURISTA
(pro klienty cestovní kanceláře Campanatour s.r.o.)

Článek 1
Úvodní ustanovení

Pojištění TURISTA se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami 
pro cestovní pojištění VPPCP 07 (dále jen „VPPCP“) a těmito 
smluvními ujednáními. 

Článek 2
Pojištěné osoby

Pojištění je určeno pro všechny klienty cestovní kanceláře. 

Článek 3
Typy cest

1.  V rámci turistické cesty je možno provozovat i oddechové 
a necílené (nejsou hlavním cílem ani jedním z hlavních cílů 
cesty) rekreační činnosti: badminton, bruslení, golf, kuleč-
ník, kuželky, plavání a šnorchlování, procházky a túry běž-
ným nenáročným terénem, rybolov ze břehu, modelářství, 
stolní tenis, stolní a karetní hry, tanec, tenis a další necílené 
rekreační činnosti srovnatelné rizikovosti.

2.  V rámci sportovní cesty je možno rekreačně provozovat 
běžné rekreační sporty. Pojištěny jsou: zimní sporty na 
upravených a pro veřejnost otevřených sjezdových a běžec-
kých tratích, nikoliv však spojených se skoky nebo akroba-
cií, vysokohorská turistika do 3500 m n. m. v rámci organi-
zované skupiny s průvodcem a po vyznačených trasách, 
cykloturistika na sjízdných povolených cestách, nikoliv však 
ve volném nebo horském terénu, sjíždění řek do 3. stupně 
obtížnosti včetně při nezvýšeném průtoku vody a s přimě-
řenou výstrojí, vodní lyžování, jachting do vzdálenosti maxi-
málně 3 km od pevniny, surfing, rekreační potápění s pří-
strojem pod vedením instruktora do hloubky maximálně 
10 metrů, kopaná, basketbal, volejbal a další běžné rekre-
ační sporty srovnatelné rizikovosti. 

  Je-li sjednáno úrazové pojištění, odchylně od části II., oddí-
lu E, článku 4 bodu 2, písm. c) VPPCP se vztahuje i na vyso-
kohorskou turistiku do 3500 m n. m. a rekreační rafting do 
3. stupně obtížnosti včetně při nezvýšeném průtoku vody 
s přiměřenou výstrojí. 

Článek 4
Trvání pojištění

1.   Pojištění pro zahraniční cesty je možno sjednat maximálně 
na dobu 60 kalendářních dnů. Délka pobytu, na kterou je 
sjednáno pojištění je uvedena v Cestovní smlouvě.

2.   Pojištění pro tuzemské cesty je možno sjednat maximálně 
na dobu 1 roku. 

3.   Pojištění storna cesty je možno sjednat maximálně na dobu 
1 roku.

4.   U cizích státních příslušníků, kteří nemají trvalé bydliště 
v České republice, začíná a končí pojištění úrazu okamži-
kem dostavení se na místo a opuštěním místa určeného 
cest ovní kanceláří pro odjezd či příjezd dopravního pro-

středku, ne však dříve nebo později, než jak je uvedeno v do-
kladu o sjednání pojištění jako počátek či konec pojištění. 

5.   Odchylně od článku 5, část I. VPPCP se ujednává, že pojiš-
tění (vyjma pojištění storna cesty) se vztahuje i na nezbytně 
nutnou dobu potřebnou k návratu v případě zdržení nej-
méně 12 hodin od okamžiku, který je uveden jako doba 
odletu letadla nebo odplutí lodi nebo odjezdu autobusu 
nebo vlaku, který sjednala a zajistila cestovní kancelář, a to 
v důsledku nahodilé události (nepředvídané události), např . 
protestních akcí zaměstnanců, povětrnostních podmínek, 
technické závady nebo poškození dopravního prostředku 
a provozních problémů na letišti, za podmínky předložení 
potvrzení od dopravní společnosti nebo odbavovací spo-
lečnosti o zdržení dopravního prostředku. Pojištění se ne-
vztahuje na případy zdržení v důsledku stávky nebo jiné 
protestní akce, která započala nebo byla oznámena před 
sjednáním pojištění.

Článek 5
Pojistné 

Pojistné je placeno pojistníkem současně s platbou ceny cesty. 

Článek 6
Typy pojištění 

1.   Pojištění je členěno na typy pojištění. Typy pojištění se rozli-
šují podle typu cesty, územní platnosti pojištění, kombinace 
jednotlivých pojištění. 

2.   V pojištění nejsou zahrnuty služby uvedené v článku 3, bod 
1, písm. b), c), d), e) části II., oddíl G VPPCP.

Článek 7
Pojistná událost, hranice pojistného plnění

1. Pojištění léčebných výloh a asistenční služby
 a)  Pojišťovna plní z jedné pojistné události do maximální 

výše uvedené v Tabulce Typů pojištění, z toho: 
  –  za ošetření zubním lékařem za jednu pojistnou udá-

lost u Typu pojištění s územní platností Evropa nej-
výše 150 EUR, u Typu pojištění s územní platností Svět 
nejvýše 300 USD, 

  –  náklady za zhotovení ortéz v základním a jednodu-
chém provedení maximálně do výše 10 000 Kč,

  –  náklady za jednoduché opravy zubních protéz maxi-
málně do výše 2 000 Kč,

  –  za ubytování a stravování doprovázejícího a při-
volaného opatrovníka nebo rodinného příslušníka 
maximálně 3 000 Kč na den a celkem maximálně 
9 000 Kč,

  –  náklady na přepravu při ztrátě či zničení cestovních 
dokladů maximálně do výše 4 000 Kč. 

 b)  Dojde-li k akutnímu zhoršení chronického onemocnění, 
které ohrožuje život, pojišťovna poskytne plnění za 
okamžitý nezbytný lékařský zákrok nebo za hospitaliza-
ci, maximálně však po dobu 2 dnů do celkové maximál-
ní výše 50 000 Kč.

2. Pojištění odpovědnosti za škodu občana 
  Pojišťovna plní z jedné škodné události do maximální výše 

uvedené v Tabulce Typů pojištění. 

3. Pojištění cestovních zavazadel
 a)  Pojišťovna plní z jedné pojistné události do maximální 

výše uvedené v Tabulce Typů pojištění.
 b)  Hranice pojistného plnění u rodinných příslušníků trvale 

spolu žijících ve společné domácnosti nebo členů spo-
lečné domácnosti trvale spolu žijících (účastníků stejné-
ho zájezdu) se načítá. 

 c)  Součet výplat plnění ze všech pojistných událostí nasta-
lých v době trvání tohoto pojištění může činit nejvýše 
dvojnásobek pojistného plnění příslušného pro danou 
osobu a věc.

4.  Pojištění storna cesty
  Pojišťovna plní z jedné pojistné události stanovené procen-

to ze stornopoplatků účtované cestovní kanceláří do maxi-
mální výše uvedené v Tabulce Typů pojištění.

 Dojde-li k: 
 a) úmrtí pojištěného 
  aa) dědicům pojištěného 80 %, 
  ab) všem spolucestujícím 80 %,
  b)  úmrtí příbuzného pojištěného, který nebyl uveden na 

společné cestovní smlouvě nebo nebyl pojištěn všem 
příbuzným zemřelého, kteří jsou uvedeni na společné 
cestovní smlouvě, 60 %, 

 c) nově vzniklé závažné poruše zdraví pojištěného
  ca)  pojištěnému a příbuzným pojištěného, kteří jsou 

uvedeni na společné cestovní smlouvě a jsou pojiš-
těni 80, %, 

  cb) spolucestujícím 60 %,
 d)  nově vzniklé závažné poruše zdraví nejbližšího příbuzné-

ho pojištěného, který není uveden na společné ce stovní 
smlouvě nebo nebyl pojištěn, pojištěnému 60 %,

 e)  lehké poruše zdraví pojištěného, pojištěnému a příbuz-
ným pojištěného, kteří jsou uvedeni na společné ces-
tovní smlouvě a jsou pojištěni, 60 %. 

5.  Úrazové pojištění 
 a)  Pojišťovna plní z jedné pojistné události do maximální 

výše uvedené v Tabulce Typů pojištění.
 b)  Při pojištění cizinců pojišťovna nehradí náklady na do-

pravu pojištěného ze zahraničí na území České re-
publiky za účelem stanovení rozsahu trvalých násled-
ků úrazu.

Článek 8
Forma právních úkonů

Forma právních úkonů týkajících se pojištění storna cesty 
a úrazového pojištění se řídí ustanovením článku 17 bodu 1 
části I. VPPCP.

)čK v( ínětšijop hcýviltondej íněnlp ohéntsijop ecinarH  

 Pojištění Úrazové pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu občana Pojištění cestovních zavazadel Pojištění
 Kód Územní léčebných nezbytné trvalé smrt    pojistná  storna
 pojištění platnost výloh léčení následky úrazem zdraví věc finanční událost 1 věc cesty
 E1120000 EVROPA  1 000 000  nepojištěno   nepojištěno  nepojištěno  nepojištěno 
 E1122202 EVROPA  1 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 nepojištěno     6 000
 E1122209 EVROPA 1 000 000 20 000  200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 nepojištěno     8 000
 E1122224 EVROPA 1 000 000 20 000  200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 15 000
 E1122204 EVROPA 1 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 nepojištěno   15 000
 E3122209 EVROPA 1 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 nepojištěno     8 000
 S1132227 SVĚT 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 50 000
 T1002024 TUZEMSKO nepojištěno 20 000 200 000 100 000  nepojištěno  10 000 5 000 15 000
 T1002020 TUZEMSKO nepojištěno 20 000 200 000 100 000  nepojištěno  10 000 5 000 nepojištěno

Článek 9
Typy pojištění
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Smluvní ujednání pro pojištění TURISTA
(pro klienty cestovní kanceláře Campanatour s.r.o.)

Článek 1
Úvodní ustanovení

Pojištění TURISTA se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami 
pro cestovní pojištění VPPCP 07 (dále jen „VPPCP“) a těmito 
smluvními ujednáními. 

Článek 2
Pojištěné osoby

Pojištění je určeno pro všechny klienty cestovní kanceláře. 

Článek 3
Typy cest

1.  V rámci turistické cesty je možno provozovat i oddechové 
a necílené (nejsou hlavním cílem ani jedním z hlavních cílů 
cesty) rekreační činnosti: badminton, bruslení, golf, kuleč-
ník, kuželky, plavání a šnorchlování, procházky a túry běž-
ným nenáročným terénem, rybolov ze břehu, modelářství, 
stolní tenis, stolní a karetní hry, tanec, tenis a další necílené 
rekreační činnosti srovnatelné rizikovosti.

2.  V rámci sportovní cesty je možno rekreačně provozovat 
běžné rekreační sporty. Pojištěny jsou: zimní sporty na 
upravených a pro veřejnost otevřených sjezdových a běžec-
kých tratích, nikoliv však spojených se skoky nebo akroba-
cií, vysokohorská turistika do 3500 m n. m. v rámci organi-
zované skupiny s průvodcem a po vyznačených trasách, 
cykloturistika na sjízdných povolených cestách, nikoliv však 
ve volném nebo horském terénu, sjíždění řek do 3. stupně 
obtížnosti včetně při nezvýšeném průtoku vody a s přimě-
řenou výstrojí, vodní lyžování, jachting do vzdálenosti maxi-
málně 3 km od pevniny, surfing, rekreační potápění s pří-
strojem pod vedením instruktora do hloubky maximálně 
10 metrů, kopaná, basketbal, volejbal a další běžné rekre-
ační sporty srovnatelné rizikovosti. 

  Je-li sjednáno úrazové pojištění, odchylně od části II., oddí-
lu E, článku 4 bodu 2, písm. c) VPPCP se vztahuje i na vyso-
kohorskou turistiku do 3500 m n. m. a rekreační rafting do 
3. stupně obtížnosti včetně při nezvýšeném průtoku vody 
s přiměřenou výstrojí. 

Článek 4
Trvání pojištění

1.   Pojištění pro zahraniční cesty je možno sjednat maximálně 
na dobu 60 kalendářních dnů. Délka pobytu, na kterou je 
sjednáno pojištění je uvedena v Cestovní smlouvě.

2.   Pojištění pro tuzemské cesty je možno sjednat maximálně 
na dobu 1 roku. 

3.   Pojištění storna cesty je možno sjednat maximálně na dobu 
1 roku.

4.   U cizích státních příslušníků, kteří nemají trvalé bydliště 
v České republice, začíná a končí pojištění úrazu okamži-
kem dostavení se na místo a opuštěním místa určeného 
cest ovní kanceláří pro odjezd či příjezd dopravního pro-

středku, ne však dříve nebo později, než jak je uvedeno v do-
kladu o sjednání pojištění jako počátek či konec pojištění. 

5.   Odchylně od článku 5, část I. VPPCP se ujednává, že pojiš-
tění (vyjma pojištění storna cesty) se vztahuje i na nezbytně 
nutnou dobu potřebnou k návratu v případě zdržení nej-
méně 12 hodin od okamžiku, který je uveden jako doba 
odletu letadla nebo odplutí lodi nebo odjezdu autobusu 
nebo vlaku, který sjednala a zajistila cestovní kancelář, a to 
v důsledku nahodilé události (nepředvídané události), např . 
protestních akcí zaměstnanců, povětrnostních podmínek, 
technické závady nebo poškození dopravního prostředku 
a provozních problémů na letišti, za podmínky předložení 
potvrzení od dopravní společnosti nebo odbavovací spo-
lečnosti o zdržení dopravního prostředku. Pojištění se ne-
vztahuje na případy zdržení v důsledku stávky nebo jiné 
protestní akce, která započala nebo byla oznámena před 
sjednáním pojištění.

Článek 5
Pojistné 

Pojistné je placeno pojistníkem současně s platbou ceny cesty. 

Článek 6
Typy pojištění 

1.   Pojištění je členěno na typy pojištění. Typy pojištění se rozli-
šují podle typu cesty, územní platnosti pojištění, kombinace 
jednotlivých pojištění. 

2.   V pojištění nejsou zahrnuty služby uvedené v článku 3, bod 
1, písm. b), c), d), e) části II., oddíl G VPPCP.

Článek 7
Pojistná událost, hranice pojistného plnění

1. Pojištění léčebných výloh a asistenční služby
 a)  Pojišťovna plní z jedné pojistné události do maximální 

výše uvedené v Tabulce Typů pojištění, z toho: 
  –  za ošetření zubním lékařem za jednu pojistnou udá-

lost u Typu pojištění s územní platností Evropa nej-
výše 150 EUR, u Typu pojištění s územní platností Svět 
nejvýše 300 USD, 

  –  náklady za zhotovení ortéz v základním a jednodu-
chém provedení maximálně do výše 10 000 Kč,

  –  náklady za jednoduché opravy zubních protéz maxi-
málně do výše 2 000 Kč,

  –  za ubytování a stravování doprovázejícího a při-
volaného opatrovníka nebo rodinného příslušníka 
maximálně 3 000 Kč na den a celkem maximálně 
9 000 Kč,

  –  náklady na přepravu při ztrátě či zničení cestovních 
dokladů maximálně do výše 4 000 Kč. 

 b)  Dojde-li k akutnímu zhoršení chronického onemocnění, 
které ohrožuje život, pojišťovna poskytne plnění za 
okamžitý nezbytný lékařský zákrok nebo za hospitaliza-
ci, maximálně však po dobu 2 dnů do celkové maximál-
ní výše 50 000 Kč.

2. Pojištění odpovědnosti za škodu občana 
  Pojišťovna plní z jedné škodné události do maximální výše 

uvedené v Tabulce Typů pojištění. 

3. Pojištění cestovních zavazadel
 a)  Pojišťovna plní z jedné pojistné události do maximální 

výše uvedené v Tabulce Typů pojištění.
 b)  Hranice pojistného plnění u rodinných příslušníků trvale 

spolu žijících ve společné domácnosti nebo členů spo-
lečné domácnosti trvale spolu žijících (účastníků stejné-
ho zájezdu) se načítá. 

 c)  Součet výplat plnění ze všech pojistných událostí nasta-
lých v době trvání tohoto pojištění může činit nejvýše 
dvojnásobek pojistného plnění příslušného pro danou 
osobu a věc.

4.  Pojištění storna cesty
  Pojišťovna plní z jedné pojistné události stanovené procen-

to ze stornopoplatků účtované cestovní kanceláří do maxi-
mální výše uvedené v Tabulce Typů pojištění.

 Dojde-li k: 
 a) úmrtí pojištěného 
  aa) dědicům pojištěného 80 %, 
  ab) všem spolucestujícím 80 %,
  b)  úmrtí příbuzného pojištěného, který nebyl uveden na 

společné cestovní smlouvě nebo nebyl pojištěn všem 
příbuzným zemřelého, kteří jsou uvedeni na společné 
cestovní smlouvě, 60 %, 

 c) nově vzniklé závažné poruše zdraví pojištěného
  ca)  pojištěnému a příbuzným pojištěného, kteří jsou 

uvedeni na společné cestovní smlouvě a jsou pojiš-
těni 80, %, 

  cb) spolucestujícím 60 %,
 d)  nově vzniklé závažné poruše zdraví nejbližšího příbuzné-

ho pojištěného, který není uveden na společné ce stovní 
smlouvě nebo nebyl pojištěn, pojištěnému 60 %,

 e)  lehké poruše zdraví pojištěného, pojištěnému a příbuz-
ným pojištěného, kteří jsou uvedeni na společné ces-
tovní smlouvě a jsou pojištěni, 60 %. 

5.  Úrazové pojištění 
 a)  Pojišťovna plní z jedné pojistné události do maximální 

výše uvedené v Tabulce Typů pojištění.
 b)  Při pojištění cizinců pojišťovna nehradí náklady na do-

pravu pojištěného ze zahraničí na území České re-
publiky za účelem stanovení rozsahu trvalých násled-
ků úrazu.

Článek 8
Forma právních úkonů

Forma právních úkonů týkajících se pojištění storna cesty 
a úrazového pojištění se řídí ustanovením článku 17 bodu 1 
části I. VPPCP.

)čK v( ínětšijop hcýviltondej íněnlp ohéntsijop ecinarH  

 Pojištění Úrazové pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu občana Pojištění cestovních zavazadel Pojištění
 Kód Územní léčebných nezbytné trvalé smrt    pojistná  storna
 pojištění platnost výloh léčení následky úrazem zdraví věc finanční událost 1 věc cesty
 E1120000 EVROPA  1 000 000  nepojištěno   nepojištěno  nepojištěno  nepojištěno 
 E1122202 EVROPA  1 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 nepojištěno     6 000
 E1122209 EVROPA 1 000 000 20 000  200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 nepojištěno     8 000
 E1122224 EVROPA 1 000 000 20 000  200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 15 000
 E1122204 EVROPA 1 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 nepojištěno   15 000
 E3122209 EVROPA 1 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 nepojištěno     8 000
 S1132227 SVĚT 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 50 000
 T1002024 TUZEMSKO nepojištěno 20 000 200 000 100 000  nepojištěno  10 000 5 000 15 000
 T1002020 TUZEMSKO nepojištěno 20 000 200 000 100 000  nepojištěno  10 000 5 000 nepojištěno

Článek 9
Typy pojištění
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Smluvní ujednání pro pojištění TURISTA
(pro klienty cestovní kanceláře Campanatour s.r.o.)

Článek 1
Úvodní ustanovení

Pojištění TURISTA se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami 
pro cestovní pojištění VPPCP 07 (dále jen „VPPCP“) a těmito 
smluvními ujednáními. 

Článek 2
Pojištěné osoby

Pojištění je určeno pro všechny klienty cestovní kanceláře. 

Článek 3
Typy cest

1.  V rámci turistické cesty je možno provozovat i oddechové 
a necílené (nejsou hlavním cílem ani jedním z hlavních cílů 
cesty) rekreační činnosti: badminton, bruslení, golf, kuleč-
ník, kuželky, plavání a šnorchlování, procházky a túry běž-
ným nenáročným terénem, rybolov ze břehu, modelářství, 
stolní tenis, stolní a karetní hry, tanec, tenis a další necílené 
rekreační činnosti srovnatelné rizikovosti.

2.  V rámci sportovní cesty je možno rekreačně provozovat 
běžné rekreační sporty. Pojištěny jsou: zimní sporty na 
upravených a pro veřejnost otevřených sjezdových a běžec-
kých tratích, nikoliv však spojených se skoky nebo akroba-
cií, vysokohorská turistika do 3500 m n. m. v rámci organi-
zované skupiny s průvodcem a po vyznačených trasách, 
cykloturistika na sjízdných povolených cestách, nikoliv však 
ve volném nebo horském terénu, sjíždění řek do 3. stupně 
obtížnosti včetně při nezvýšeném průtoku vody a s přimě-
řenou výstrojí, vodní lyžování, jachting do vzdálenosti maxi-
málně 3 km od pevniny, surfing, rekreační potápění s pří-
strojem pod vedením instruktora do hloubky maximálně 
10 metrů, kopaná, basketbal, volejbal a další běžné rekre-
ační sporty srovnatelné rizikovosti. 

  Je-li sjednáno úrazové pojištění, odchylně od části II., oddí-
lu E, článku 4 bodu 2, písm. c) VPPCP se vztahuje i na vyso-
kohorskou turistiku do 3500 m n. m. a rekreační rafting do 
3. stupně obtížnosti včetně při nezvýšeném průtoku vody 
s přiměřenou výstrojí. 

Článek 4
Trvání pojištění

1.   Pojištění pro zahraniční cesty je možno sjednat maximálně 
na dobu 60 kalendářních dnů. Délka pobytu, na kterou je 
sjednáno pojištění je uvedena v Cestovní smlouvě.

2.   Pojištění pro tuzemské cesty je možno sjednat maximálně 
na dobu 1 roku. 

3.   Pojištění storna cesty je možno sjednat maximálně na dobu 
1 roku.

4.   U cizích státních příslušníků, kteří nemají trvalé bydliště 
v České republice, začíná a končí pojištění úrazu okamži-
kem dostavení se na místo a opuštěním místa určeného 
cest ovní kanceláří pro odjezd či příjezd dopravního pro-

středku, ne však dříve nebo později, než jak je uvedeno v do-
kladu o sjednání pojištění jako počátek či konec pojištění. 

5.   Odchylně od článku 5, část I. VPPCP se ujednává, že pojiš-
tění (vyjma pojištění storna cesty) se vztahuje i na nezbytně 
nutnou dobu potřebnou k návratu v případě zdržení nej-
méně 12 hodin od okamžiku, který je uveden jako doba 
odletu letadla nebo odplutí lodi nebo odjezdu autobusu 
nebo vlaku, který sjednala a zajistila cestovní kancelář, a to 
v důsledku nahodilé události (nepředvídané události), např . 
protestních akcí zaměstnanců, povětrnostních podmínek, 
technické závady nebo poškození dopravního prostředku 
a provozních problémů na letišti, za podmínky předložení 
potvrzení od dopravní společnosti nebo odbavovací spo-
lečnosti o zdržení dopravního prostředku. Pojištění se ne-
vztahuje na případy zdržení v důsledku stávky nebo jiné 
protestní akce, která započala nebo byla oznámena před 
sjednáním pojištění.

Článek 5
Pojistné 

Pojistné je placeno pojistníkem současně s platbou ceny cesty. 

Článek 6
Typy pojištění 

1.   Pojištění je členěno na typy pojištění. Typy pojištění se rozli-
šují podle typu cesty, územní platnosti pojištění, kombinace 
jednotlivých pojištění. 

2.   V pojištění nejsou zahrnuty služby uvedené v článku 3, bod 
1, písm. b), c), d), e) části II., oddíl G VPPCP.

Článek 7
Pojistná událost, hranice pojistného plnění

1. Pojištění léčebných výloh a asistenční služby
 a)  Pojišťovna plní z jedné pojistné události do maximální 

výše uvedené v Tabulce Typů pojištění, z toho: 
  –  za ošetření zubním lékařem za jednu pojistnou udá-

lost u Typu pojištění s územní platností Evropa nej-
výše 150 EUR, u Typu pojištění s územní platností Svět 
nejvýše 300 USD, 

  –  náklady za zhotovení ortéz v základním a jednodu-
chém provedení maximálně do výše 10 000 Kč,

  –  náklady za jednoduché opravy zubních protéz maxi-
málně do výše 2 000 Kč,

  –  za ubytování a stravování doprovázejícího a při-
volaného opatrovníka nebo rodinného příslušníka 
maximálně 3 000 Kč na den a celkem maximálně 
9 000 Kč,

  –  náklady na přepravu při ztrátě či zničení cestovních 
dokladů maximálně do výše 4 000 Kč. 

 b)  Dojde-li k akutnímu zhoršení chronického onemocnění, 
které ohrožuje život, pojišťovna poskytne plnění za 
okamžitý nezbytný lékařský zákrok nebo za hospitaliza-
ci, maximálně však po dobu 2 dnů do celkové maximál-
ní výše 50 000 Kč.

2. Pojištění odpovědnosti za škodu občana 
  Pojišťovna plní z jedné škodné události do maximální výše 

uvedené v Tabulce Typů pojištění. 

3. Pojištění cestovních zavazadel
 a)  Pojišťovna plní z jedné pojistné události do maximální 

výše uvedené v Tabulce Typů pojištění.
 b)  Hranice pojistného plnění u rodinných příslušníků trvale 

spolu žijících ve společné domácnosti nebo členů spo-
lečné domácnosti trvale spolu žijících (účastníků stejné-
ho zájezdu) se načítá. 

 c)  Součet výplat plnění ze všech pojistných událostí nasta-
lých v době trvání tohoto pojištění může činit nejvýše 
dvojnásobek pojistného plnění příslušného pro danou 
osobu a věc.

4.  Pojištění storna cesty
  Pojišťovna plní z jedné pojistné události stanovené procen-

to ze stornopoplatků účtované cestovní kanceláří do maxi-
mální výše uvedené v Tabulce Typů pojištění.

 Dojde-li k: 
 a) úmrtí pojištěného 
  aa) dědicům pojištěného 80 %, 
  ab) všem spolucestujícím 80 %,
  b)  úmrtí příbuzného pojištěného, který nebyl uveden na 

společné cestovní smlouvě nebo nebyl pojištěn všem 
příbuzným zemřelého, kteří jsou uvedeni na společné 
cestovní smlouvě, 60 %, 

 c) nově vzniklé závažné poruše zdraví pojištěného
  ca)  pojištěnému a příbuzným pojištěného, kteří jsou 

uvedeni na společné cestovní smlouvě a jsou pojiš-
těni 80, %, 

  cb) spolucestujícím 60 %,
 d)  nově vzniklé závažné poruše zdraví nejbližšího příbuzné-

ho pojištěného, který není uveden na společné ce stovní 
smlouvě nebo nebyl pojištěn, pojištěnému 60 %,

 e)  lehké poruše zdraví pojištěného, pojištěnému a příbuz-
ným pojištěného, kteří jsou uvedeni na společné ces-
tovní smlouvě a jsou pojištěni, 60 %. 

5.  Úrazové pojištění 
 a)  Pojišťovna plní z jedné pojistné události do maximální 

výše uvedené v Tabulce Typů pojištění.
 b)  Při pojištění cizinců pojišťovna nehradí náklady na do-

pravu pojištěného ze zahraničí na území České re-
publiky za účelem stanovení rozsahu trvalých násled-
ků úrazu.

Článek 8
Forma právních úkonů

Forma právních úkonů týkajících se pojištění storna cesty 
a úrazového pojištění se řídí ustanovením článku 17 bodu 1 
části I. VPPCP.

)čK v( ínětšijop hcýviltondej íněnlp ohéntsijop ecinarH  

 Pojištění Úrazové pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu občana Pojištění cestovních zavazadel Pojištění
 Kód Územní léčebných nezbytné trvalé smrt    pojistná  storna
 pojištění platnost výloh léčení následky úrazem zdraví věc finanční událost 1 věc cesty
 E1120000 EVROPA  1 000 000  nepojištěno   nepojištěno  nepojištěno  nepojištěno 
 E1122202 EVROPA  1 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 nepojištěno     6 000
 E1122209 EVROPA 1 000 000 20 000  200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 nepojištěno     8 000
 E1122224 EVROPA 1 000 000 20 000  200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 15 000
 E1122204 EVROPA 1 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 nepojištěno   15 000
 E3122209 EVROPA 1 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 nepojištěno     8 000
 S1132227 SVĚT 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 50 000
 T1002024 TUZEMSKO nepojištěno 20 000 200 000 100 000  nepojištěno  10 000 5 000 15 000
 T1002020 TUZEMSKO nepojištěno 20 000 200 000 100 000  nepojištěno  10 000 5 000 nepojištěno

Článek 9
Typy pojištění
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