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S čím byste si doma snadno poradili, může 
být v cizině těžko řešitelný a velmi drahý 
problém – od zařizování na policii kvůli 
krádeži zavazadel až po účet za ošetření 
u místního lékaře.

Ošetření v místní nemocnici, ale i úraz při autonehodě 
na  výletě, to všechno vám pobyt několikanásobně 
prodraží. A když někomu způsobíte újmu na zdraví, 
úspory vám určitě stačit nebudou.

 Vysoký limit plnění až do 15 milionů Kč snadno 
pokryje i ty nejošemetnější situace.

 Vyřešíme za vás léčbu nemocí a úrazů, ale třeba 
i ztrátu zavazadel nebo odpovědnost za škody.

 Pokud v zahraničí s rodinou uváznete, pojištění vám 
automaticky prodloužíme.

 Kromě stornopoplatků si můžete připojistit svoji 
domácnost proti krádeži vloupáním nebo také auto 
pro případ havárie nebo poruchy na cestách.

 Pokud se vy nebojíte něco vyzkoušet, my se 
nebojíme vás pojistit. Postaráme se o vás po celém 
světě, klidně i při bungee jumpingu nebo surfingu.
S naším pojištěním se nemusíte omezovat!

 Cestovní pojištění vás pojistí pro případ:

 akutního onemocnění nebo úrazu,
 odpovědnosti za újmu,
 poškození nebo ztráty zavazadel,
 přerušení cesty, zmeškání odjezdu,
 zpoždění zavazadel nebo zpoždění letu.

 Pojištění léčebných výloh až do výše plnění 
15 000 000 Kč.

 Po dobu vaší nepřítomnosti vám pojistíme 
domácnost proti krádeži vloupáním.

 Výhodná připojištění Asistence vozidla na cestách 
nebo Pojištění stornopoplatků.

 Jsme vždy na telefonu – asistenční služba 24 hodin 
denně v českém jazyce.

 Pojištění vám automaticky prodloužíme, pokud 
uváznete v zahraničí.

Cestovní pojištění Atlas

Více informací získáte na našich obchodních místech
nebo u svého pojišťovacího poradce
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Starosti před cestou
pusťte k vodě

Proč se vyplatí
pojistit si dovolenou
právě s námi?

Vaše zasloužená 
dovolená je tady!
Užijte si ji bez obav

Výhodné 

rodinné 
tarify 

Jsme na telefonu 24 hodin denně 7 dní v týdnu

 +420 222 803 442



Územní platnost je Evropa a celý Svět
(nabízíme i zajímavé tarify pro tuzemsko).

Pojistné již od 17 Kč / den pro Jednotlivce a 44 Kč / den 
pro Rodinu*.

* Celkové denní pojistné pro celou rodinu: až 6 osob 
(1 - 2 dospělí a až 5 dětí do 18 let včetně).

Uvedené limity platí pro každou pojištěnou osobu 
(výhodné už pro rodinu s 1 dítětem). 

VÝHODNÉ PŘIPOJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY

Cestovní pojištění Atlas

Přehled variant
pojištění

Abyste mohli úplně vypnout, je dobré 
pojistit si i zadní kolečka...

 Stornopoplatky za zájezd nebo letenky pro 
případ, že onemocníte a budete muset dovolenou 
na poslední chvíli zrušit.

 Krátkodobé pojištění domácnosti proti krádeži 
vloupáním v čase vaší dovolené v zahraničí.

 Asistence vozidla na cestách pro případ havárie 
nebo poruchy, např. oprava auta na místě, odtah 
do nejbližší opravny apod.

 Adrenalinové sporty
(od potápění až po vysokohorskou turistiku).

 Rozšířené asistenční služby pro případ nečekaných 
událostí.

Naše péče uzavřením smlouvy nekončí, 
ale začíná! V případě nouze jsme pro 
vás připraveni okamžitě zajistit:

 potřebné lékařské informace,

 lékaře,

 převoz do zdravotnického zařízení,

 tlumočení,

 jednání s úřady,

 turistické informace,

 kontakt s rodinou,

 léky,

 náhradní doklady,

 přivolání rodinného příslušníka.

Pojištění Limity pojistného plnění / 
pojistné částky

Pojištění léčebných výloh 3,5 mil. 7 mil. 15 mil.

Pojištění úrazu

Smrt následkem úrazu 200 000 Kč 300 000 Kč

Trvalé následky úrazu 400 000 Kč 600 000 Kč

Limit trvalých následků úrazu 10 % 10 %

Denní odškodné 50 Kč 100 Kč

Limit denního odškodného 29 dní 29 dní

Jednorázové odškodné 
za hospitalizaci 1 000 Kč 2 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za újmu

Újma na zdraví 4 000 000 Kč 6 000 000 Kč

Újma na majetku 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč

Pojištění zavazadel 25 000 Kč 50 000 Kč

Pojištění cesty
Přerušení cesty / zmeškání 
odjezdu 10 000 Kč 20 000 Kč

Zpoždění zavazadel / letu 5 000 Kč 10 000 Kč

Pojištění stornopoplatků 50 000 Kč 100 000 Kč

Pojištění domácnosti na cesty 100 000 Kč 300 000 Kč

Asistence vozidla na cesty Dle limitů specifikovaných v pojistných 
podmínkách

Nonstop linka

 +420 222 803 442


