
 

 

 

NABÍDKA CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ SURFANDTRAVEL.CZ 

Společně s pojišťovnou Union nabízíme cestovní pojištění pro cesty do zahraničí  a to ve čtyřech 
variantách, A30, A60, B a C a nově také A30 PANDEMIC.  

Pojištění PANDEMIC přináší úhradu nákladů vzniklých v zahraničí v souvislosti s onemocněním 
COVID-19 v případě,  

• jeho léčby anebo následné hospitalizace i v rizikových zemích, až do výše 1.000.000 Kč, 
• nařízené karantény v zahraničí (náklady na ubytování), 
• cesty zpět do vlasti v jiném, než původním termínu, kromě cesty vlastním dopravním 

prostředkem (cestovní náklady). 
A navíc, pokud vypukne nákaza před odjezdem na cestu do zahraničí, i na úhradu vyúčtovaného 
storno poplatku za stornování objednané služby v případě: 

• nařízení domácí karantény, 
• nevpuštění do dopravního prostředku. 

	
Pojištění PANDEMIC se vztahuje na všechny země světa, v souladu se zvolenou územní platností 
pojištění, a to bez ohledu na epidemiologickou situaci v cílové nebo tranzitní zemi a je dostupné pro 
všechny klienty až do věku 69 let. 
POZOR! Pojištění A30 PANDEMIC,	stejně jako pojištění storna pobytu, je třeba sjednat nejpozději do 
3 dnů od zaplacení zálohy za pobyt.	
 
Varianta C - Evropa, zahrnuje pouze pojištění léčebných výloh v zahraničí, asistenční služby  
a pojištění odpovědnosti 	

Varianta B - Evropa, zahrnuje to samé, co předchozí varianta a navíc pojištění zavazadel, úrazové 
pojištění a pojištění zrušení objednaných služeb (pojištění storna)  

Varianty A30 (A30 PANDEMIK) a A60 - Evropa, mimo Evropu (státy světa kromě USA, Kanady, 
Japonska, Austrálie, Nového Zélandu a JAR) a Svět zahrnují vše co předchozí varianty a navíc pojištění 
nevydařené dovolené, zvýšených nákladů na zpětnou přepravu, pojištění doprovodu, předčasného 
návratu a nečerpaných služeb, pojištění v případě nepojízdného vozidla, zpoždění hromadného 
dopravního prostředku a opožděného nástupu na zájezd. 

Varianty A30 (A30 PANDEMIC) a A60 se od sebe liší především limitem plnění u pojištění storna. 
Varianta A30 (také A30 PANDEMIC) kryje 80% stornopoplatku, max. 30 000 Kč/1 osoba a varianta 
A60 kryje 80% stornopoplatku, max. 60 000 Kč/1 osoba. Zde záleží na tom, v jaké cenové výši je Váš 
objednaný zájezd.  

 

 



 

 

Sazebník pro cestovní pojištění 

územní 
platnost  

Varianta A30  Varianta A30 
PANDEMIC  Varianta A60  Varianta B  Varianta C  

 
dospělá 
osoba  

dítě do 
15 let  

dospělá 
osoba  

dítě do 
15 let  

dospělá 
osoba  

dítě do 
15 let  

bez ohledu 
na věk  

bez ohledu 
na věk  

 

 
Evropa  45 Kč 30 Kč 70 Kč 50 Kč 60 Kč 40 Kč 30 Kč 25 Kč  

mimo Evropu  60 Kč 40 Kč 100 Kč 70 Kč 90 Kč 60 Kč --- ---  

svět  80 Kč 60 Kč 150 Kč 100 Kč 110 Kč 75 Kč --- ---  

 

Zároveň je možné pojištění sjednat ve variantě SPORT, zahrnující léčebné výlohy v zahraničí          
při aktivních sportech.  

Sazebník pro cestovní pojištění SPORT 

územní 
platnost  

Varianta A30  Varianta A30 
PANDEMIC  Varianta A60  Varianta B  Varianta C  

 
dospělá 
osoba  

dítě do 
15 let  

dospělá 
osoba  

dítě do 
15 let  

dospělá 
osoba  

dítě do 
15 let  

bez ohledu 
na věk  

bez ohledu 
na věk  

 

 
Evropa  90 Kč 60 Kč 140 Kč 100 Kč 120 Kč 75 Kč 70 Kč 50 Kč  

mimo Evropu  120 Kč 85 Kč 200 Kč 140 Kč 180 Kč 110 Kč --- ---  

svět  160 Kč 120 Kč 300 Kč 210 Kč 220 Kč 150 Kč --- ---  

Příklady pojištění 

Týden v Evropě s A30 Pandemic bez připojištění na rizikové sporty vyjde na 560 Kč a s připojištěním 
SPORT pak 1120 Kč.  
 
Na Bali, Kostariku a Srí Lanku doporučujeme pojištění A60, kde je v případě storna zájezdu maximální 
krytí 60000 Kč a bez připojištění na rizikové sporty vyjde týden na 1040 Kč, s připojištěním SPORT pak 
2080 Kč. 
 
Pro sjednání pojištění nám pošlete email na crew@surfandtravel.cz, kde uvedete jméno, datum 
narození, národnost, typ pojištění, a zda-li chcete variantu s připojištěním na sport či nikoliv.  

Další informace k pojištění najdete na https://www.unionpojistovna.cz/pojisteni-ucastniku-zajezdu  

  



 

 

Rozsah pojištění a limity pojistného plnění:  

pojištění účastníků zahraničních zájezdů 

pojištění rozsah pojištění 
limit pojistného plnění / pojistná částka 

balík A30 
PANDEMIC 

balík A30 balík A60 balík B balík C 

1. pojištění 
léčebných výloh 
v zahraničí 

a)   ambulantní ošetření včetně 
předepsaných léků, hospitalizace a lékařské 
ošetřování během hospitalizace, přeprava do 
a z nejbližšího zdravotnického zařízení, 
přeprava pojištěného zpět do vlasti 

8.000.000 Kč 8.000.000 Kč 8.000.000 Kč 4.000.000 Kč 8.000.000 Kč 

  b)   ambulantní ošetření včetně 
předepsaných léků, hospitalizace a lékařské 
ošetřování během hospitalizace, přeprava do 
a z nejbližšího zdravotnického zařízení, 
přeprava pojištěného zpět do vlasti v případě 
onemocnění klasifikovaného jako 
epidemie/pandemie, pokud k onemocnění 
došlo v zemi, která byla označena jako 
riziková 

1.000.000 Kč 

 ---  ---  ---  --- 

  c)   ubytování spolucestující blízké osoby ve 
zdravotnickém zařízení v případě 
hospitalizace dítěte ve věku do 6 let 

1.000 Kč / 1 
noc  

1.000 Kč / 1 
noc  

1.000 Kč / 1 
noc  

1.000 Kč / 1 noc  1.000 Kč / 1 
noc  

  max. 10.000 Kč max. 10.000 Kč max. 10.000 Kč max. 10.000 Kč max. 10.000 
Kč 

  d)   ubytování pojištěného v zahraničí v 
případě, že byla nařízená karanténa 
pojištěného z důvodu podezření na 
onemocnění klasifikováno jako epidemie/ 
pandemie 

1.000 Kč / 1 
noc 

 ---  ---  ---  ---   max 14 nocí 

  e)   ubytování a stravování pojištěného 
v zahraničí v případě, že z lékařského 
hlediska není již nutná hospitalizace 
pojištěného, ale zároveň není možná 
přeprava do vlasti 

1.000 Kč / 1 
noc  

1.000 Kč / 1 
noc  

1.000 Kč / 1 
noc  

1.000 Kč / 1 noc  1.000 Kč / 1 
noc  

  max. 10.000 Kč max. 10.000 Kč max. 10.000 Kč max. 10.000 Kč max. 10.000 
Kč 

            

  f)   přeprava tělesných ostatků 500.000 Kč 500.000 Kč 500.000 Kč 500.000 Kč 500.000 Kč 

  g)   nákup nebo oprava dioptrických nebo 
protetických pomůcek 

2.500 Kč 2.500 Kč 2.500 Kč 2.500 Kč 2.500 Kč 

  h)   ošetření jednoho zubu 2.500 Kč 2.500 Kč 2.500 Kč 2.500 Kč 2.500 Kč 

         celkem za všechny zuby max. 7.500 Kč max. 7.500 Kč max. 7.500 Kč max. 7.500 Kč max. 7.500 Kč 

  i)   náklady na cestu a ubytování jedné blízké 
osoby v případě hospitalizace pojištěného 
v zahraničí trvající déle než 10 dnů 
nepřetržitě  

cestovní 
náklady 25.000 

Kč 

cestovní 
náklady 25.000 

Kč 

cestovní 
náklady 25.000 

Kč 

cestovní náklady 
25.000 Kč 

cestovní 
náklady 

25.000 Kč 

  ubytování 
1.000 Kč / 1 

noc 

ubytování 
1.000 Kč / 1 

noc 

ubytování 
1.000 Kč / 1 

noc 

ubytování 1.000 
Kč / 1 noc 

ubytování 
1.000 Kč / 1 

noc 
  maximálně 

10.000 Kč 
maximálně 
10.000 Kč 

maximálně 
10.000 Kč 

maximálně 
10.000 Kč 

maximálně 
10.000 Kč 

  j)   náklady na cestu a ubytování jedné blízké 
osoby v případě hospitalizace pojištěného 
dítěte ve věku do 15 let v zahraničí; pokud 
hospitalizace trvá i po termínu 
předpokládaného ukončení pobytu  

cestovní 
náklady 25.000 

Kč 

cestovní 
náklady 25.000 

Kč 

cestovní 
náklady 25.000 

Kč 

cestovní náklady 
25.000 Kč 

cestovní 
náklady 

25.000 Kč 

  ubytování 
1.000 Kč / 1 

noc 

ubytování 
1.000 Kč / 1 

noc 

ubytování 
1.000 Kč / 1 

noc 

ubytování 1.000 
Kč / 1 noc 

ubytování 
1.000 Kč / 1 

noc 
  maximálně 

10.000 Kč 
maximálně 
10.000 Kč 

maximálně 
10.000 Kč 

maximálně 
10.000 Kč 

maximálně 
10.000 Kč 

asistenční 
služba 

24 - hodin denně dostupný servis při pojistné 
události v zahraničí 

bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu bez limitu 

  

 



 

 

 
2. pojištění 

zavazadel 
poškození, zničení, odcizení, ztráta zavazadel, z. 
toho: 

18.000 Kč 18.000 Kč 18.000 Kč 18.000 Kč 

 --- 

  max. však 
9.000 Kč za 1 

věc 

max. však 
9.000 Kč za 1 

věc 

max. však 
9.000 Kč za 1 

věc 

max. však 
9.000 Kč za 1 

věc 

  spoluúčast 
500 Kč 

spoluúčast 
500 Kč 

spoluúčast 
500 Kč 

spoluúčast 
500 Kč 

  a)   v případě poškození, zničení, odcizení, ztráty 
pojištěných věcí, které si pojištěný zakoupil během 
cesty a pobytu je limit pojistného plnění 

9.000 Kč  9.000 Kč  9.000 Kč  5.000 Kč  

  max. však 
4.500 Kč za 1 

věc 

max. však 
4.500 Kč za 1 

věc 

max. však 
4.500 Kč za 1 

věc 

max. však 
2.500 Kč za 1 

věc 

  spoluúčast 
500 Kč 

spoluúčast 
500 Kč 

spoluúčast 
500 Kč 

spoluúčast 
500 Kč 

3. opožděné 
dodání 

pojistitel uhradí náklady za nákup náhradních oděvů 
a toaletních potřeb v zahraničí 

nad 24 hod 
max. 48 hod – 

3.000 Kč 

nad 24 hod 
max. 48 hod – 

3.000 Kč 

nad 24 hod 
max. 48 hod – 

3.000 Kč 

nad 24 hod 
max. 48 hod – 

3.000 Kč 

zavazadel 
leteckou 
společností 

déle než 48 
hod – 9.000 

Kč 

déle než 48 
hod – 9.000 

Kč 

déle než 48 
hod – 9.000 

Kč 

déle než 48 
hod – 9.000 

Kč 

4. poškození, 
zničení, 
odcizení, ztráta 
cestovních 
dokladů 

pojistitel uhradí náklady na pořízení náhradního 
cestovního dokladu v zahraničí 

10.000 Kč 10.000 Kč 10.000 Kč 10.000 Kč 

5. pojištění 
odpovědnosti  

a)   újma způsobená člověku na zdraví a při 
usmrcení 

2.500.000 Kč 2.500.000 Kč 2.500.000 Kč 2.500.000 Kč 2.500.000 Kč 

  b)   škoda na věci nebo újma způsobená zvířeti 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč 

  c)  další nemajetková újma 500.000 Kč 500.000 Kč 500.000 Kč 500.000 Kč 500.000 Kč 

  d)   náklady na advokáta 50.000 Kč 50.000 Kč 50.000 Kč 50.000 Kč 50.000 Kč 

  e)   náklady kauce 75.000 Kč 75.000 Kč 75.000 Kč 75.000 Kč 75.000 Kč 

  celkem za d) a e) max. 125.000 
Kč 

max. 125.000 
Kč 

max. 125.000 
Kč 

max. 125.000 
Kč 

max. 125.000 
Kč 

6. úrazové 
pojištění 

-   trvalé následky úrazu 360.000 Kč 360.000 Kč 360.000 Kč 360.000 Kč 

 ---   -   smrt v důsledku úrazu 180.000 Kč 180.000 Kč 180.000 Kč 180.000 Kč 

7. pojištění zrušení 
objednaných 
služeb 

-   onemocnění, úraz, živelná událost, nedobrovolná 
ztráta zaměstnání, trestný čin 

80% 
stornopoplatku 

80% 
stornopoplatku 

80% 
stornopoplatku 

80% 
stornopoplatku 

 --- 

  max. 30.000 
Kč / 1 osoba 

max. 30.000 
Kč / 1 osoba 

max. 60.000 
Kč / 1 osoba 

max. 12.000 
Kč / 1 osoba 

  celkem max. 
90.000 Kč 

celkem max. 
90.000 Kč 

celkem max. 
180.000 Kč 

celkem max. 
36.000 Kč 

  -   úmrtí pojištěného, úmrtí blízké osoby 100% 
stornopoplatku  

100% 
stornopoplatku  

100% 
stornopoplatku  

100% 
stornopoplatku  

  max. 30.000 
Kč / 1 osoba 

max. 30.000 
Kč / 1 osoba 

max. 60.000 
Kč / 1 osoba 

max. 12.000 
Kč / 1 osoba 

  celkem max. 
90.000 Kč  

celkem max. 
90.000 Kč  

celkem max. 
180.000 Kč  

celkem max. 
36.000 Kč  

  -   nařízená karanténa pojištěného na území České 
republiky nebo v zemi trvalého pobytu pojištěného  

80% 
stornopoplatku 

 ---  ---  --- 

  max. 30.000 
Kč / 1 osoba 

  -   nesplnění podmínek pro vycestování určených 
přepravcem nebo cestovní kanceláří pojištěným z 
důvodu podezření na nákazu onemocněním 
klasifikovaným jako epidemie/pandemie v době 
nástupu na zájezd 

celkem max. 
90.000 Kč 



 

 

 
8. pojištění 

nevydařené 
dovolené 

odškodné za každý započatý den hospitalizace 
spadající do doby trvání zájezdu, pokud hospitalizace 
trvá déle než 3 dny  

600 Kč / den 
hospitalizace 
pojištěnému 

600 Kč / den 
hospitalizace 
pojištěnému 

600 Kč / den 
hospitalizace 
pojištěnému 

 ---  ---   
300 Kč / den 

spolu 
přihlášené 

osobě 

300 Kč / den 
spolu 

přihlášené 
osobě 

300 Kč / den 
spolu 

přihlášené 
osobě 

9. pojištění 
zvýšených 
nákladů na 
zpětnou 
přepravu  

nezbytné cestovní náklady na dopravu do vlasti, 
nebylo-li možné vrátit se původně předpokládaným 
dopravním prostředkem 

8.000 Kč / 
osoba 

8.000 Kč / 
osoba 

8.000 Kč / 
osoba 

 ---  --- 

  celkem max. 
32.000 Kč 

celkem max. 
32.000 Kč 

celkem max. 
32.000 Kč 

  nezbytné cestovní náklady na dopravení pojištěného 
do vlasti v případě nařízené karantény pojištěného v 
zahraničí 

8.000 Kč / 
osoba  ---  ---  ---  --- 

10. pojištění 
doprovodu 

nezbytné cestovní náklady dospělé osoby doprovázející 
dítě do 15 let ze zahraničí do místa trvalého bydliště 

24.000 Kč 24.000 Kč 24.000 Kč 

 ---  --- 

  
11. pojištění 

předčasného 
návratu 
a nečerpaných 
služeb 

a)   nezbytné cestovní náklady spojené s předčasným 
návratem ze zahraničí do místa trvalého bydliště 

8.000 Kč / 
osoba  

8.000 Kč / 
osoba  

8.000 Kč / 
osoba  

 ---  --- 

celkem max. 
32.000 Kč 

celkem max. 
32.000 Kč 

celkem max. 
32.000 Kč 

b)   nečerpané služby při předčasném návratu ze 
zájezdu 

16.000 Kč / 
osoba  

16.000 Kč / 
osoba  

16.000 Kč / 
osoba  

celkem max. 
64.000 Kč 

celkem max. 
64.000 Kč 

celkem max. 
64.000 Kč 

12. pojištění 
cestovních 
nákladů v 
případě 
nepojízdného 
vozidla 

-   nezbytné cestovní náklady z místa pojistné události 
do vlasti, nebo 

7.500 Kč / 1 
osoba 

7.500 Kč / 1 
osoba 

7.500 Kč / 1 
osoba 

 ---  --- 

-   ubytování v místě pojistné události 

13. pojištění 
zpoždění 
hromadného 
dopravního 
prostředku 

odškodné za zpoždění hromadného dopravního 
prostředku o více než 6 hodin při cestě do a ze 
zahraničí z důvodu mimořádné události 

100 Kč / 
hodina 

100 Kč / 
hodina 

100 Kč / 
hodina 

 ---  --- max. 1.000 
Kč / 1 osoba 

max. 1.000 
Kč / 1 osoba 

max. 1.000 
Kč / 1 osoba 

14. pojištění 
opožděného 
nástupu na 
zájezd 

nečerpané služby ve výši součtu ceny za ubytování a 
stravu za takový počet dnů, o jaký pojištěný nastoupil 
na zájezd později 

2.400 Kč / 
osoba 

2.400 Kč / 
osoba 

2.400 Kč / 
osoba 

 ---  --- celkem max. 
8.000 Kč 

celkem max. 
8.000 Kč 

celkem max. 
8.000 Kč 

15. pojištění 
nákladů na 
technickou 
pomoc při 
záchranné akcii 

a)  vyhledávání osoby - pátrání  1.000.000 Kč 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč 1.000.000 Kč 

b)  vysvobozování 

c)  přeprava 

d)  přeprava tělesných ostatků 

 
 
 
 


