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Rozsah cestovního pojištění – varianta Komfort 
 

 
Pojistitel: AWP P&C 
AWP P&C SA, se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika, Registrační číslo: 519 490 080, O.R.Bobigny obchodní 
soud Bobigny,  
č. Spisu 2016B01853, provozující činnost v České republice prostřednictvím pobočky 
AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby 
IČ: 276 33 900 
sídlem Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56112 

 

 

Tato příloha je nedílnou součástí pojistné smlouvy. 
 

Rozsah cestovního pojištění – varianta Komfort Komfort 

Územní platnost  Evropa             

Limity jsou stanoveny vždy pro jednu pojištěnou osobu na všechny pojistné události v pojistné době Limity plnění 

Léčebné výlohy  
v zahraničí 

2 000 000 Kč 

Ambulantní lékařské ošetření bez omezení 

Léky a další zdravotnický materiál bez omezení 

Hospitalizace včetně dopravy do nemocnice bez omezení 

Léčba, diagnostika a operace bez omezení 

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

Akutní zubní ošetření 25 000 Kč 

Převoz pojištěného do ČR (repatriace) bez omezení 

Pojištění léčebných výloh souvisejících s riziky terorismu 1 500 000 Kč 

Výlohy za telefonní poplatky 500 Kč 

Asistence  

Horská služba – pátrání a záchrana  2 000 000 Kč 

Zdravotní asistence – lékař na telefonu bezlimitní info služba 

Dr. Chat pojištěno 

Právní pomoc v zahraničí 80 000 Kč 

Výlohy za zničené nebo ztracené osobní a cestovní doklady 50 000 Kč 

Výlohy za ubytování opatrovníka (osoba blízká, spolucestující) 100 000 Kč 

Výlohy za dopravu opatrovníka (osoba blízká, spolucestující) bez omezení 

Výlohy za ubytování nezletilého v případě hospitalizace pojištěného 100 000 Kč 

Výlohy za přepravu nezletilého do ČR v případě hospitalizace pojištěného bez omezení 

Zavazadla  

Pojištění zavazadel 25 000 Kč 

Zpoždění zavazadel 
začíná po 7 hod. zpoždění zavazadla,  

max. do výše limitu 5 000 Kč 

Pronájem sportovního vybavení nesjednává se 

Následky 
úrazu 

Smrt následkem úrazu nesjednává se 

Odškodnění úrazu (% vyjádření – viz pojistné podmínky, příloha č. 1)  nesjednává se 

Denní odškodné při hospitalizaci nesjednává se 

Odpovědnost 
  

Za škody a jiné újmy na zdraví, na věci 1 000 000 Kč 

Za škody způsobené psem nebo kočkou na zdraví a na věci 20 000 Kč 

Sporty  

Vodní a zimní rekreační sporty pojištěno 

Rizikové sporty (viz pojistné podmínky, příloha č. 4) nesjednává se  
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Pracovní  
aktivity 

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

Riziková manuální práce (viz pojistné podmínky, příloha č. 3) nesjednává se 

Stornovací poplatky  
včetně předčasného nebo opožděného návratu 

cena pojištěné cestovní služby 

Standard – spoluúčast 20% pokud je sjednáno * 

Plus – bez spoluúčasti pokud je sjednáno * 

Technická 
asistence 

 

Technická asistence k vozidlům pokud je sjednáno * 

* Pokud jste si sjednali volitelné připojištění, tato informace se zobrazí na Vaší Pojistce pod detaily pojištění. 

 

 


