CESTUJTE BEZ OBAV S POJIŠTĚNÍM PACKET TRIP
• kompletní cestovní pojištění při cestách v Evropě, Rusku, Tunisu, Maroku, Turecku, Izraeli, Egyptě a Kypru
• balíček pojištění PACKET TRIP je produktem Pojišťovny VZP, a. s. a obsahuje: pojištění léčebných výloh, úrazové
pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění storna zájezdu
• cena balíčku pojištění PACKET TRIP je při turistické cestě (lyžování a snowboarding po vyznačených trasách a
sjezdovkách, cyklistika, in-line) 48 Kč/os./den (kompletní cestovní pojištění vč. storna zájezdu)
• klienti cestovní kanceláře Trip si mohou sjednat pojištění pouze při zakoupení zájezdu nikoliv dodatečně (nutno
uvést datum narození).
Sjednatelem pojištění je: Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR, Územní pracoviště Jablonec n. N., Mírové náměstí 17,
466 01 Jablonec n. N.
Pojištění PACKET TRIP
Pojištění léčebných výloh v zahraničí kryje nutnou a neodkladnou léčbu náhlých onemocnění, náhlých poruch zdraví
nebo úrazů, hospitalizaci, léky (limit zdravotní péče a repatriace 3 000 000 Kč), jednoduché ošetření zubů (limit 5 000
Kč).
Pojištění léčebných výloh se vztahuje i na události vzniklé v souvislosti s nákazou onemocněním COVID-19. Pojistná
ochrana se vztahuje na náklady vynaložené v souvislosti s ošetřením, hospitalizací, léky, karanténou/izolací (i
preventivní) a náklady vynaložené na repatriaci do vlasti za předpokladu, že nebude možný návrat v původním termínu.
Úrazové pojištění se sjednává na riziko smrti následkem úrazu, nebo trvalých následků, které úraz zanechal.
Limit pojistného plnění při turistické cestě: 100 000 Kč úmrtí úrazem a do 200 000 Kč při trvalých následcích dle stupně
následku.
Pojištění odpovědnosti za škodu občanů při cestách a pobytu kryje škody na zdraví, věcech či škody finanční
způsobené osobám v zahraničí.
Limit pojistného plnění při turistické cestě: jednotný limit 2 000 000 Kč.
Pojištění storna zájezdu se sjednává pro případ krytí nákladů spojených se zrušením zájezdu ze strany zákazníka.
Pojišťovna uhradí 80% nákladů (max. 12 500 Kč) tzv. stornopoplatků CK vzniklých se zrušením cesty u cestovní
kanceláře v případě událostí: akutní onemocnění, úraz, smrt pojištěného, komplikace v těhotenství do 7 měs., akutní
onemocnění, smrt, úraz manžela, dětí, rodičů, prarodičů, osob žijících ve společné domácnosti, kdy se musí pojištěný
o tyto postarat. Živelná událost velkého rozsahu v místě bydliště, nebo živelné události v místě pobytu.
Pojištění stornovacích poplatků se vztahuje i pro případ umístění pojištěného do karantény/izolace pro podezření
infikování nakažlivou chorobou či z důvodu setkání s osobou infikovanou nakažlivou chorobou, i když se nákaza později
neprokáže.
Storno zájezdu je nutné nahlásit PÍSEMNĚ do CK neprodleně po zjištění skutečnosti NEJPOZDĚJI VŠAK V DEN
ODJEZDU NA ZÁJEZD! Jinak pojistné plnění zaniká.
________________________________________________________________________________________________
Pojištěný je povinen při vzniku pojistné události a tím i předpokladu, že se nezúčastní zájezdu, neprodleně písemně
ohlásit storno zájezdu cestovní kanceláři TRIP. CK TRIP zašle klientovi storno protokol s vypočteným stornopoplatkem,
číslo pojistky a potvrzený formulář „oznámení škodní události“. Klient uplatní pojistnou událost u VZP vč. dodání
patřičných dokladů o zaplacení zájezdu a prokazujících vznik události (potvrzení od lékaře, úmrtní list pojištěného či jeho
nejbližšího příbuzného, policejní či lékařskou zprávu o šetření škody na majetku či zdraví pojištěného při živelné události).
Pomoc v zahraničí poskytuje asistenční služba AXA Assistance CZ se sídlem v Praze. Asistenční služba pomůže
v kteroukoliv hodinu, kdekoliv na světě najít klientovi potřebnou lékařskou pomoc a ošetření. V případě potřeby zajistí
úhradu nákladů, zdravotnický doprovod při převozu pacienta, při hospitalizaci je v kontaktu s ošetřujícím lékařem
a hospitalizovaným popř. s jeho rodinou v ČR. Asistenční služba poskytuje též právní poradenskou službu pojištěným
klientům a to nejen v případě poskytnutí zdravotní péče, ale i pro případ odpovědnosti za škody. Je proto nutné včas tuto
asistenční službu kontaktovat, aby mohla co nejlépe vyhovět svými službami. Telefonní a faxové spojení na asistenční
službu je uvedeno na identifikační kartě, kterou je vybaven před cestou každý klient, který uzavře cestovní pojištění u CK
TRIP. Jednání s asistencí probíhá v českém jazyce.

