
- POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ - 
 

Insurer / Pojistitel: MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka poisťovne z iného členského štátu 

Policyholder / Pojistník: Premier Sport Tour s.r.o. 

Policy No. / Číslo pojistné smlouvy: 316.117 

Insured Person / Pojištěný: dle přílohy / as per attached "Cestovní smlouvě", kolonka / column: 
"Jméno a příjmení" 

Dates of Coverage / Pojištěný od-do: dle přílohy / as per attached "Cestovní smlouvě", řádek / 
row "TERMÍN" 

V případě nouze, nebo pokud potřebujete lékařskou pomoc, volejte 

Please call in case of emergency or if any medical assistance is required 

Asistenční službu / assistance services provider MetLife 

+421 2 20 678 678 

V naléhavé situaci, nebo pokud potřebujete lékařskou pomoc, volejte nepřetržitou asistenční 
službu společnosti MetLife 

Please call non-stop assistance service of the company MetLife in case of any medical assistance 
needed. 

 

 
Odběratel úhradou pojistného potvrzuje, že v souvisloti s pojištením, které dojednal pro pojištěných, mu 
Premier Sport Tour, s.r.o. poskytl Potvrzení o pojištění, Rozsah pojistného krytí, Asistenční kartičku    
a Pokyny pro pojištěného v případe poistné události. Obecné poistné podmínky pro cestovní pojištění, 
IPID a rozsah pojištění jsou přístupné na www.futbaltour.sk. Tiskopisy pro nahlášení pojistné události 
jsou pŕístupné na https://www.metlife.sk/pre-klientov/klientsky-servis/tlaciva-na-stiahnutie/. 

 
 
 
 
 

 

ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ 
Oddíl 

VPP 

Limit pojistného 

plnění / osobu 

Pojištění léčebných výloh 

- pro oběti teroristického útoku je limit pojistného plnění 100 000 € 

/ osobu 

 
B.1.1 

 
 
 
 
 
 

300 000 € 

Pojištění asistenčních služeb 

- pro oběti teroristického útoku je limit pojistného plnění 100 000 € 

/ osobu 

 
 
 

 
B.1.3 

- 24 hodinová služba, Lékařský personál, Lékařské doporučení, 

Přímá úhrada nákladů asistenční službou, Letecká ambulance, 

Zajištění léků pro naléhavé případy, Informace o vízech a 

očkování, Poradenství při ztrátě zavazadla, cestovního pasu a 

cestovních dokladů, Přenos nouzových zpráv, Zabezpečení 

hotelového ubytování , Zabezpečení návratu dětí. 

Kauce B.1.3 5 000 € 

Limit pojistného plnění na akutní zubní ošetření B.1.1 350 € 

Náklady spojené s pořízením nebo opravou dioptrických, 

ortopedických nebo protetických pomůcek 
B.1.3 200 € 

- spoluúčast  0 € 

Náklady na převoz pojištěné osoby (včetně repatriace) 

- pro oběti teroristického útoku je limit pojistného plnění 100 000 € 

/ osobu 

 
B.1.2 

 
300 000 € 

http://www.futbaltour.sk/
https://www.metlife.sk/pre-klientov/klientsky-servis/tlaciva-na-stiahnutie/


Pohřební náklady v zahraničí B.1.2 3 000 € 

Cestovní výdaje pro rodinné příslušníky pojištěného 
B.1.3 

3 000 € 

- limit pojistného plnění na jeden den pobytu 100 € 

Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby  
 

B.2 

1000 € 

Pojištění náhrady cestovních dokladů 400 € 

- limit pojistného plnění na jednu zavazadlo 350 € 

- spoluúčast 0 € 

Pojištění zpoždění zavazadel 300 € 

- spoluúčast 4 hodiny 

Pojištění zpoždění cesty  
 

 
B.3 

 
 

500 € 

Zpoždění letu z důvodů na straně poskytovatele leteckých služeb 

o více než 4 hodiny, kvůli kterému pojištěná osoba zmeškala 

sportovní zápas, který je předmětem smlouvy o obstarání zájezdu 

s pojistníkem. Pojistné plnění je do výše ceny lístku na zápas a 

nákladů na ubytování po odečtení spoluúčasti. 

- časová spoluúčast 4 hodiny 

- spoluúčast na pojistném plnění 10% 

Zmeškání / Storno letenky / cest. lístku resp. zájezdu / 

předčasný návrat z důvodů, které pojištěný nevěděl ovlivnit po dni 

zakoupení zájezdu: např. 

• smrt, choroba nebo vážny úraz pojištěného, 

• smrt, choroba nebo vážny úraz blízkeho podinného 

příslušníka, vrátane toho, ak je rodinný příslušník 

spolucestujíci osoba 

• živelná událost nebo vlámaní do bytu nebo domu na 

trvalém bydlišti pojištěného 

• autonehoda pojištěného na cestě na letiště 

• úplné neuskutečnění letu z důvodú na straně 

poskytovatele leteckých služeb, nepříznivého počasí, 

stávky / protestní akcie zaměstnancú dopravcu, 

teroristického úroku. 

• jiné okolnosti, které pojištěný nevědel ovlivniť 

 
Pojistné plnění je do výše stornopoplatků na zájezd, včetně lístků 

na zápas, letenku nebo ubytování apod. - po odečtení spoluúčasti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
B.3 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 000 € (Evropa), 

1500 € (Svět) 

- spoluúčast 10% 

 
Náklady na zásah horské záchranné služby na Slovensku 

 

10 000€ 

-spoluúčast 0 € 

Pojištění odpovědnosti za škody B.1.5 200 000 € 

Pojištění denních dávek při hospitalizaci v zahraničí A.3 80 €/den 

Zimní sporty  ÁNO 

Rizikové sporty  NE 

Maximální délka jedné cesty  90 DNÍ 

POJISTNÉ NA OSOBU A DEN:   

Územní platnost EVROPA 3,50 € 

Územní platnost SVĚT 5,50 € 
 


