K5SA | Komplexní cestovní pojištění s asistenčními službami k
vozidlu
Pojištění platí pro každého člena posádky automobilu 1–5 osob
Asistenční služby k automobilu
Turistická cesta na 1–11 dní

1 199 Kč

Léčebné výlohy a asistenční služby celkem
5 000 000 Kč
Pojištění léčebných výloh
5 000 000 Kč
Pojištění asistenčních služeb, repatriace pojištěného celkem
5 000 000 Kč
Zachraňovací náklady
1 500 000 Kč
Náklady na vyslání opatrovníka
100 000 Kč
Náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty
100 000 Kč
Náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování
100 000 Kč
Náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů
100 000 Kč
Odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu let. nebo busu
100 000 Kč
Zprostředkování finanční pomoci pojištěnému
100 000 Kč
Úrazové pojištění
Smrt následkem úrazu
150 000 Kč
Trvalé následky úrazu (od 10 %)
300 000 Kč
Nemocniční odškodné (za 1 den)
300 Kč
Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby
1 000 000 Kč
Pojištění zavazadel – celkový limit plnění
15 000 Kč
Jedna věc max.
5 000 Kč
Pojištění storna zájezdu, služeb – 80 % ze storno poplatků, max.
50 000 Kč
Rozšířené asistenční služby „Auto+“ – celkový limit (souhrně)
100 000 Kč
Telefonická pomoc
Nepřetržitě
Technická pomoc
Nepřetržitě
Příjezd a odjezd mechanika k nepojízdnému vozidlu
Ano
Silniční asistence
max. 120 minut
Odtah vozidla do servisu
až do 50 km
Uschování vozidla nelze-li ho předat do servisu
až po dobu 5 dní
Dovoz paliva v případě jeho nedostatku
palivo hradí pojištěný
Náhradní ubytování po dobu opravy nebo do doby repatriace
max. 2 noci / osádka
Přeprava v zahraničí
Náhradní doprava (bus, vlak) do cíle pobytu nebo
25 € / osádka
zapůjčení náhradního vozidla po dobu opravy (provoz hradí pojištěný)
až na 5 dní
max. 4 000 km
pro
cestu odtahu
Repatriace vozidla do ČR (nelze zprovoznit do 48 hod. od nahlášení)
tam i zpět

