
NEW
Komfort Škola

Územní platnost EU                                                        

Storno na osobu do max. výše cestovní služby 15 000 Kč
Storno na osobu do max. výše cestovní služby ano
Storno vč. Covid-19 ano
Storno vč. Covid-19 vč. Osobní karantény ano
Ubytování za nouzové situace ano
Náhradní zpáteční cesta ano
Léčebné výlohy v zahraničí 2 000 000 Kč

Ambulantníé lékařské ošetření

Léky a další zdravotnický materiál

Hospitalizace včetně dopravy do nemocnice

Léčba, diagnostika a operace

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

Akutní zubní ošetření 25 000 Kč

Pojištění LV vč. COVID-19 ano

Pojištění léčebných výloh souvisejících s riziky terorismu 1 500 000 Kč

Úhrada telefonických nákladů 500 Kč

Asistence

Horská služba - pátrání a záchrana 2 000 000 Kč

Léčebná asistence - lékař na telefonu bezlimitní info služba

Dr. Chat pojištěno 

Právní pomoc v zahraničí 80 000 Kč

Náklady na zničené nebo ztracené osobní dokumenty, pasy 50 000 Kč

Repatriace související s terorismem 1 500 000 Kč

Výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci nebo hospitalizaci  pojištěného do limitu LV

Výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného 100 000 Kč

Náklady na přepravu spolucestujících osob do limitu LV

Náklady na ubytování  spolucestujících osob 100 000 Kč

Náklady na ubytování  nezletilého v případě hospitalizace pojištěného pokud zůstane sám 100 000 Kč

Náklady na návrat nezletilého v případě hospitalizace pojištěného pokud zůstane sám do limitu LV

Pojištění zavazadel

Pojištění zavazadel 25 000 Kč

Zpoždění zavazadel
začíná po 7 hod.zpozdění zavazadla, 

max. do výše limitu 5 000 Kč

Pronájem sportovního vybavení nesjednává se

Pojištění úrazu

Smrt následkem úrazu

Odškodnění úrazu (% vyjádření) 

Denní odškodné v případě hospitalizace 300 kč den, max 10 dnů 

Pojištění odpovědnosti 

Za škody způsobené psem nebo kočkou na zdraví nebo usmrcením
a na majetku 

20 000 Kč

Sporty

Vodní a zimní rekreační sporty Pojištěno 

 Rizikové sporty nesjednává se

Pracovní aktivity

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

Název balíčku 

do limitu LV

400 000 Kč

Za škody na zdraví  nebo na majteku celkem 1 000 000 Kč


