CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ

Pro zajištění krytí rizik při cestách do zahraničí včetně pojištění storna
zájezdu Vám nabízíme výhodné cestovní pojištění ALLIANZ, které
můžete sjednat přímo v naší kanceláři současně s podpisem cestovní
smlouvy.
Délka pobytu:
Dospělá osoba
Dítě do 15 let
Dosp. nad 70 let

10 dnů
198 Kč
99 Kč
396 Kč

17 dnů
306 Kč
153 Kč
612 Kč

24 dnů
396 Kč
198 Kč
792 Kč

Rozsah pojištění a pojistné limity:
1) léčebné výlohy v zahraničí
• léčebné výlohy bez horního limitu
• nutné zubní ošetření do 10 000 Kč
• repatriace bez horního limitu
2) úraz
• denní odškodné za dobu nezbytného léčení 100 Kč
• trvalé následky – pojistná částka 400 000 Kč
• smrt – pojistná částka 200 000 Kč
3) zavazadla – pojistná částka 20 000 Kč
4) odpovědnost za škody
• na životě a zdraví – pojistná částka 2 000 000 Kč
• na věci – pojistná částka 1 000 000 Kč
• spoluúčast činí 5.000 Kč/pojistná událost
5) asistenční služby
• právní pomoc – pojistná částka 35 000 Kč
• zákl. technická pomoc v místě bydliště do 5 000 Kč
6) stornovací poplatky
• 80% z výše stornopoplatku,
• max. 15 000 Kč na osobu
Výše uvedené informace jsou pouze základní přehled o rozsahu
pojištění - přesné podmínky pojištění jsou uvedeny v samostatné
informační brožuře, kterou si může klient vyzvednout s katalogem
v CK a obdrží ji spolu s vlastní kartou pojištění a ostatními cestovními
doklady před odjezdem.
Kontakt:
Allianz pojišťovna, a.s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8

2. místo

Vysvětlivky ke zkratkám v katalogu:
1/1
1/2+1
RP
RP-C
ST
AP
BILO
TRILO
QUADRI
DEP
SUI
LOFT
7=6

jednolůžkový pokoj
BGL bungalov
dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky MS
mořská strana
rodinný pokoj
VM
výhled na moře
rodinný pokoj - 2 propojené ložnice
BS
strana k bazénu
studio - pokoj s kuch. koutem
BL
balkon nebo terasa
apartmán
AC
klimatizace
apartmán - 2 pokoje
SUP superior
apartmán - 3 pokoje
REN renovovaný
apartmán - 4 pokoje
S
snídaně
dependance
POP polopenze
hotelový apartmán
PLP plná penze
podkrovní pokoj, mansarda
ALL
all inclusive
za 7 nocí se v uvedeném termínu počítá cena pouze za 6 nocí

Přijímáme poukázky SODEXO PASS

do výše 50% celkové ceny služeb.
FOTO NA TITULNÍ STRANĚ: Baška Voda - Jaromír Cmíral

Jedna rada :
první den
dovolené
pusťte děti na přímé
slunce nejdéle
na čtvrt hodiny.

Cestovní pojištění od Allianz
s neomezeným krytím
léčebných výloh v zahraničí.
www.allianz.cz
Smlouvu můžete uzavřít
přímo v naší kanceláři.

