Wüstenrot ProCesty

Příručka k cestovnímu pojištění – Wüstenrot ProCesty
Cestovní pojištění je určeno k zabezpečení pojištěných osob na jejich cestách
v zahraničí.
Co pojišťujeme
V rámci cestovního pojištění lze kombinovat následující rizika
• léčebné výlohy včetně repatriace, ošetření zubů, opatrovník
• pojištění zavazadel
• pojištění odpovědnosti za škodu
• trvalé následky úrazu
• zásah horské služby SR
• pojištění stornovacích poplatků
Pro cestovní pojištění lze zvolit tyto formy pojistné smlouvy
• krátkodobé pojištění s možností prodlužování až na 365 dnů
• roční paušální pojištění bez automatické prolongace (jednorázové pojistné)
s maximální délkou pobytu v zahraničí 90 dní
Co nepojišťujeme
Zahraniční cesty/pobyty spojené s provozováním nebezpečných druhů sportů a
profesionálně provozovaných sportů.
Nebezpečné sporty jsou:
bezmotorové a motorové létání všeho druhu, horolezectví všeho druhu, turistika po
ledovcích, turistika v náročném terénu nad 3500 m. n. m., turistika s nutností použití
horolezeckých pomůcek, vysokohorská turistika na Via Ferrata stupně obtížnosti E,
lyžování a snowboarding mimo vyznačené tratě nebo mimo stanovený čas provozu
na vyznačených tratích, akrobatické lyžování, skoky na lyžích, rafting nad stupeň
obtížnosti WW 3 (vratké proudy, nejasné přejezdy mezi kameny, bezpodmínečně
nutné jsou zavřené kajaky nebo nafukovací plavidla, posádky musejí ovládat
všechny záběry pádlem a musejí poslouchat povely vedoucího raftu), snowrafting,
canoening, potápění s použitím samostatných dýchacích přístrojů bez instruktora
nebo do míst s hloubkou větší než 10 metrů, jachting nad 3 km od pobřeží,
kaskadérství, bojové sporty, automobilové a motocyklové závody, při kterých se
nedodržují pravidla provozu na pozemních komunikacích, a další extrémní a
adrenalinové sporty.
O druhu a nebezpečnosti sportů rozhoduje pojistitel.
Zahraniční cesty/pobyty spojené s výkonem povolání pojištěného nebo jinou
pracovní činností pojištěného s výjimkou administrativní činnosti.
Pozor – k ročnímu paušálnímu pojištění nelze připojistit storno poplatků.
Koho pojišťujeme
Máme tři věkové kategorie
a) 0 – 18 let
b) 19 – 69 let
c) nad 70 let
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Správné zařazení pojištěné osoby do dané kategorie je podmínkou pro stanovení
denní sazby pojistného.
Pro zařazení do věkové kategorie je rozhodující věk, kterého dosáhne pojištěný
první den platnosti pojištění.
Jak a kam pojišťujeme
Rozdělení na tři zóny
• Evropa: zeměpisná oblast Evropy s výjimkou ČR, dále Turecko, Izrael, Tunisko,
Kanárské ostrovy, Maroko, Egypt
• Svět bez ČR, USA, Kanady a Austrálie
• Svět: oblast celého světa bez ČR
Tři balíčky krátkodobého pojištění dle rozsahu krytí
Cestovatel 1
• léčebné výlohy včetně repatriace, ošetření zubů, opatrovník
Cestovatel 2
• léčebné výlohy včetně repatriace, ošetření zubů, opatrovník
• pojištění zavazadel
• odpovědnost za škodu
Cestovatel 3
• léčebné výlohy včetně repatriace, ošetření zubů, opatrovník
• pojištění zavazadel
• odpovědnost za škodu
• úraz (trvalé následky a smrt)
Roční paušál pro opakované vycestování
• léčebné výlohy včetně repatriace, ošetření zubů, opatrovník
• pojištění zavazadel
• odpovědnost za škodu
• úraz (trvalé následky a smrt)
• zásah horské služby v SR

Co připojišťujeme
Zahraniční cesty/pobyty spojené s provozováním rizikových druhů sportů.
Rizikové sporty:
alpinismus, americký fotbal, box, wrestling, buggykiting, canyoning, cyklokros,
cyklotrial, dostihy koňské, freeride, freeskiing, freestyle, hokej lední, hokej pozemní,
hokejbal, horolezectví, jachting - mořská plavba, jízda na "U" rampě (inline,skateboard), jízda na "U" rampě (lyže, snowboard), jízda na koni, jízda na
vodním banánu, kajak, kanoe stupně obtížnosti až WW4, kiteboarding; kitesurfing,
kiting, minibike, minikáry, motokáry, monoski, motoristické vodní sporty, paintball,
paragliding a závěsné létání (rogalo), parasailing, parašutismus, rafting stupně
obtížnosti WW4, ragby, rekreační potápění s použitím dýchacích přístrojů s
indtruktorem do míst s hloubkou do 10 metrů, rychlobruslení na ledě, saně, boby,
snowtubbing - na vyznačených trasách, sjezd na horských kolech, skateboarding,
skialpinismus, speleologie, surfing, windsurfing, vodní lyžování, vysoké lanové
překážky (do 10 m.), vysokohorská turistika na Via Ferrata stupně obtížnosti až D.
O druhu a rizikovosti sportů rozhoduje pojistitel.
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Další připojištění
• zásah horské služby SR
• pojištění storno poplatku

Limity a sazby pojistného plnění
Krátkodobé cestovní pojištění
Cestovatel I. - limity pojistného plnění
Pojištění léčebných výloh v zahraničí

léčebné výlohy v zahraničí včetně repatriace
z tohoto limitu lze uplatnit na:
nezbytné náklady na opatrovníka
ortézy
ošetření zubů

3 000 000 Kč
200 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč

Sazby - sazby jsou kalkulovány na jeden den v Kč
věková kategorie
Evropa
Svět bez USA
0 -18
10
20
19 - 69
16
26
70 35
75

Svět
30
36
85

___________________________________________________________________
Cestovatel II. – limity pojistného plnění
Pojištění léčebných výloh v zahraničí

léčebné výlohy v zahraničí včetně repatriace
z tohoto limitu lze uplatnit na:
nezbytné náklady na opatrovníka
ortézy
ošetření zubů

3 000 000 Kč
200 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč

Pojištění zavazadel

škody na všech zavazadlech
škoda na jednom zavazadle
doručení náhradních dokladů

20 000 Kč
10 000Kč
5 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu

škoda na životě a zdraví
škoda na majetku

2 000 000 Kč
500 000 Kč

Sazby - sazby jsou kalkulovány na jeden den v Kč
věková kategorie
Evropa
Svět bez USA
0 -18
15
25
19 - 69
21
31
70 60
90

Svět
35
61
120

___________________________________________________________________
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Cestovatel III. – limity pojistného plnění
Pojištění léčebných výloh v zahraničí

léčebné výlohy v zahraničí včetně repatriace
z tohoto limitu lze uplatnit na:
nezbytné náklady na opatrovníka
ortézy
ošetření zubů

3 000 000 Kč
200 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč

Pojištění zavazadel

škody na všech zavazadlech
škoda na jednom zavazadle
doručení náhradních dokladů

20 000 Kč
10 000Kč
5 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu

škoda na životě a zdraví
škoda na majetku

2 000 000 Kč
500 000 Kč

Pojištění trvalých následků úrazu a pro případ smrti následkem úrazu

trvalé následky úrazu a smrt následkem úrazu

200 000 Kč

Sazby - sazby jsou kalkulovány na jeden den v Kč
věková kategorie
Evropa
Svět bez USA
0 -18
18
28
19 - 69
24
44
70 65
95

Svět
38
95
125

___________________________________________________________________
Připojištění – limity pojistného plnění
zásah horské služby v SR
Sazby
druh připojištění
rizikové sporty
storno poplatek
zásah horské služby
v SR*), limit plnění max.
100 000 Kč

max. 100 000 Kč

sazba/koeficient
2,5
násobí se pojistné za balíček
3,5 %
z pojistné částky

3 Kč / den

připočítává se k pojistnému za balíček

*) v ročním paušálu je sazba za horskou službu v SR zahrnuta

V případě připojištění stornovacích poplatků musí být pro každého pojištěného
uzavřena jedna smlouva!

Zahájení prodeje: 1.1.2011
Všeobecné pojistné podmínky: VPP-CP/02

Wüstenrot ProCesty

Roční paušální cestovní pojištění
Roční paušální pojištění – limity pojistného plnění
Pojištění léčebných výloh v zahraničí

léčebné výlohy v zahraničí včetně repatriace
z tohoto limitu lze uplatnit na:
cestovní výlohy spolucestující doprovázející
osoby
ortézy
ošetření zubů

3 000 000 Kč
200 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč

Pojištění zavazadel

škody na všech zavazadlech
škoda na jednom zavazadle
doručení náhradních dokladů

20 000 Kč
10 000Kč
5 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu

škoda na životě a zdraví
škoda na majetku

2 000 000 Kč
500 000 Kč

Pojištění trvalých následků úrazu a pro případ smrti následkem úrazu

trvalé následky úrazu a smrt následkem úrazu

200 000 Kč

Pojištění nákladů na zásah horské služby v SR

zásah horské služby v SR

max. 100 000 Kč

Sazby - sazby jsou kalkulovány na jeden rok v Kč
věková kategorie
Evropa
Svět bez USA
0 -18
1300
1500
19 - 69
1500
1700
70 1800
2000

Asistenční služby

Zahájení prodeje: 1.1.2011
Všeobecné pojistné podmínky: VPP-CP/02

Svět
3000
5000
8000

Wüstenrot ProCesty

Smluvní partner pro poskytování asistenčních služeb poskytne komplexní asistenční
servis k cestovnímu pojištění v souladu s jeho pojistnými podmínkami.
V případě akutního onemocnění nebo úrazu asistenční služba zabezpečí:
LÉKAŘSKÉ ASISTENČNÍ SLUŽBY
Lékařské sledování a převoz do nemocnice
• zabezpečí lékařské vyšetření pojištěného
• zabezpečí vhodné lékařské zařízení potřebné k léčbě
• zajistí přepravu do daného zařízení
• průběžně sleduje stav pojištěného a komunikuje s osobami jemu blízkými
• zajistí telefonické tlumočení personálu nemocnice požadavky pojištěného, jestliže
vzniknou problémy s dorozumívacím jazykem
Lékařskou repatriaci, zajištění dopravy a ubytování opatrovníka
• zajistí repatriaci pojištěného do místa bydliště podle doporučení lékaře
• zajistí dopravu a pobyt osoby blízké pojištěnému
Poskytnutí léků, které nejsou v daném místě k dispozici
Repatriaci pozůstatků
• zabezpečí repatriaci tělesných pozůstatků pojištěného z místa uložení v zahraničí
do České republiky
• zabezpečí uložených tělesných pozůstatků pojištěného nebo jejich zpopelnění
v místě pojistné události
INFORMAČNÍ POMOC
Informace před vycestováním
• poskytne pojištěnému nezbytné informace týkající se formalit požadovaných pro
vstup do země
• poskytne pojištěnému informace z oblasti hygieny, cestování a bezpečnosti
Odkaz na velvyslanectví a konzuláty
• poskytne pojištěnému adresu a telefonní číslo nejbližšího konzulátu nebo
velvyslanectví
POSKYTOVÁNÍ ASISTENCE PŘI ZTRÁTĚ ZAVAZADEL
• poskytne pojištěnému zálohu na pojistné plnění k pořízení nutných oděvů a
hygienických potřeb nezbytně nutných k dané cestě
• poskytne pojištěnému součinnost při kontaktování zastupitelského úřadu ČR
v zahraničí
• zajistí telefonické tlumočení v případě, kdy se pojištěný s úřady, zástupcem
letecké společnosti nedomluví cizím jazykem
• poskytne informace o dokladech, potřebných k vyřízení pojistné události
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