
 

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 € 

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 

700 € 

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 blízkého rodinného příslušníka 

nebo pojištěného, nemoc pojištěného, úraz pojištěného, živelná 

událost nebo vloupání do bytu nebo domu na trvalém bydlišti 

pojištěného, autonehoda pojištěného na cestě na letiště a / nebo 

úplné neuskutečnění letu z důvodů na straně poskytovatele 

leteckých služeb, nepříznivého počasí, stávky / protestní akce 

zaměstnanců dopravce, teroristického útoku.Pojistné plnění je do 

výše stornopoplatků na zájezd, včetně lístků na zápas, letenku 

nebo ubytování apod. - po odečtení spoluúčasti. 

B.3 

  

1 000 € 

- spoluúčast 10% 



Pojištění úrazu     

- Smrt A.1 3 500 € 

- Úplná trvalá invalidita A.2.1 40 000 € 

- Akumulovaný limit pojistného plnění na nehodu   400 000 € 

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 EUR 

Územní platnost SVĚT 4,50 EUR 

    
 

- 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: 316.095 
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.  

 
 

- POKYNY PRO POJIŠTĚNÉHO- 
 

 
Abyste byli maximálně spokojen se službami naší společnosti, připravili jsme pro Vás tyto Pokyny, v souladu s 
nimiž doporučujeme postupovat v zájmu co nejrychlejšího a bezproblémového poskytnutí pomoci a pojistného 
plnění. 
 
JAK KONTAKTOVAT A POUŽÍT asistenci SLUŽBU EUROP ASSISTANCE 
 
V případě nemoci, úrazu či jiných pojistných událostí krytých touto pojistnou smlouvou, Vám poskytne pomoc v 
zahraničí naše asistenční služba EUROP ASSISTANCE. Pod pojmem asistenční služba se rozumí organizační a 
konzultační pomoc při odstraňování následků pojistné události v místě Vašeho zahraničního pobytu. Asistenční 
služba EUROP ASSISTANCE je připravena Vám pomoci nepřetržitě 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, na kterémkoliv 
místě světa. Všechny centra EUROP ASSISTANCE jsou moderně vybavené, pracují v nich kvalifikovaní lékaři, 
právníci a výkonný personál, hovořící světovými jazyky. 
 
Kontaktní telefonní číslo na asistenční službu: 

+421 2 20 678 678 
 

EUROP ASSISTANCE můžete kontaktovat osobně nebo prostřednictvím jiné osoby (lékař, ošetřující, 
spolucestující apod.) Na výše uvedeném telefonním čísle. V případě nouze je možné volat na účet volaného. Při 



styku s EUROP ASSISTANCE budete požádán o informace, které se týkají pojistné události, a proto se na tento 
rozhovor připravte dopředu. Vaše správné a přesné odpovědi urychlí řešení vzniklé situace. Budou od Vás žádat 
především tyto informace: 
 

 
mlouvy, název pojistníka (plátce pojistného), 

 
- popis diagnózy (případně i její číslo) a kontakt na ošetřujícího lékaře nebo nemocnici, 

          ve které jste byli ošetřen. 
 
V případě nouze je pojištěný povinen ihned kontaktovat asistenční službu, a to osobně, pokud mu to zdravotní stav 
dovoluje, nebo prostřednictvím lékaře spolucestujícího, rodinného příslušníka nebo jiné osoby tak, aby mohl být 
zvolen co nejúčinnější postup pomoci. Pojištěný je povinen v případě vzniku pojistné události dodržovat pokyny 
asistenční služby a jí určených osob, zejména co se týče léčení, přepravy, repatriace, hlášení událostí policii nebo 
jiným orgánem, uplatnění nároku na náhradu škody vůči škůdci. Pojištěný je stejně povinen dát svůj souhlas k 
uvedenému postupu, ať už ústně nebo písemnou formou, pokud to okolnosti vyžadují. V případě, že pojištěná 
osoba nesplní uvedené povinnosti, pojistitel není povinna plnit ve smyslu pojistné smlouvy. Pojistitel neuhradí 
léčebné náklady ani asistenční služby, které byly vynaloženy v rozporu s doporučením nebo pokyny asistenční 
služby, ani léčebné náklady a asistenční služby převyšující částku 500 EUR, pokud byly vynaloženy bez 
předchozího souhlasu pojišťovny a / nebo EUROP ASSISTANCE. 
 
Jak postupovat při pojistné události: 
 
Při každé škodě je třeba zajistit informace o osobě, která za škodu odpovídá. 
 
Lékařské ošetření: 

všechny originály lékařských zpráv a účtů vyplacených v hotovosti. Pokud nejste schopen tyto účty uhradit, 
kontaktujte EUROP ASSISTANCE. Asistenční službu kontaktujte vždy v případě náročných ambulantních výkonů 
nebo hospitalizace. Pokud dojde k hospitalizaci, musíte informovat EUROP ASSISTANCE okamžitě po přijetí do 
nemocnice. 

souvisejí se zdravotním stavem pojištěného. Pokud bude Váš zdravotní stav umožňovat nebo vyžadovat převoz do 
země trvalého pobytu nebo země, jejímž jste občanem, EUROP ASSISTANCE zajistí Vaši přepravu. Pokud utrpíte 
smrtelný úraz, EUROP ASSISTANCE zajistí převoz Vašich pozůstatků. 
 
Právní pomoc a kauce: 

hrozby uvěznění v důsledku automobilové nehody kontaktujte ihned EUROP 
ASSISTANCE. Ta Vám zajistí právní pomoc a půjčku na kauci. 
 
Odpovědnost za škodu: 

kontaktujte EUROP ASSISTANCE. 

platbu. Pokud utrpí pojistitel újmu v důsledku pozdního hlášení pojistné události, ztrácíte nárok na jakékoliv pojistné 
plnění. Při obhajobě nebo soudním vymáhání nároku jste povinni poskytnout pojišťovně všechny informace a 
doklady, které máte k dispozici. 
 
Ztráta a poškození zavazadel: 

na cestě, budou 
poškozeny nebo ztraceny, musíte okamžitě podniknout kroky na ochranu, záchranu nebo znovuzískání Vašeho 
majetku. Musíte neprodleně oznámit škodu dopravci nebo schovateli, který za ztrátu / poškození odpovídá a 
vyžadovat sepsání protokolu a uplatnit náhradu škody. V případě loupeže nebo krádeže informujte policii a žádejte 
sepsání protokolu. 
 
Zdržení cesty při cestě letadlem, zdržení zavazadel při použití letecké přepravy: 

 nebo ke zdržení zavazadel na dobu delší 
než je uvedeno v pojistné smlouvě, je třeba, abyste o této skutečnosti informovali leteckého přepravce a vyžádaly 
si o této skutečnosti potvrzení. Veškeré náklady, které Vám vznikly v souvislosti s uvedeným zdržením, je třeba 
prokázat originály účtů / potvrzení. 



 
 
JAK OZNÁMIT pojistnou událost 
 
Svůj nárok na likvidaci pojistné události musíte vždy ohlásit písemnou formou a to vyplněním formuláře "Pojistné 
hlášení", které získáte přímo na webovém sídle pojistitele (www.metlife.sk). Přečtěte si pozorně Všeobecné 
pojistné podmínky vaší smlouvy, shromážděte požadované doklady uvedené v tomto dokumentu a postupujte 
přesně podle jejich znění. Oznámení pojistné události musí být učiněno bez zbytečného odkladu, jakmile to 
okolnosti umožní. 
 
Formulář společně s originály požadovaných dokladů odešlete na adresu asistenční služby, EUROP 
ASSISTANCE: 
 

Europ Assistance s.r.o., 
P.O. Box 385  
810 00 Bratislava 
    
Jaké doklady jsou potřebné k uplatnění nároku na náhradu škody: 
 
Lékařské ošetření, bez hospitalizace 
a) lékařská zpráva popisující onemocnění / zranění, průběh léčby, číslo diagnózy; 
b) originály účtů za ošetření a léky pro danou škodu. 
 
Škoda na zavazadlech 
a) popis okolností ztráty, krádeže nebo poškození zavazadel nebo osobního majetku; 
b) protokol o ztrátě / poškození zavazadel vyplněn dopravcem nebo osobou odpovídající za ztrátu / 
poškození, u kterých jste uplatnili požadavek na náhradu škody; 
c) kopie cestovních dokladů (letenky, jízdenky); 
d) závěrečnou policejní zprávu nebo protokol vztažený ke ztrátě / krádeži / poškození Vašeho 
osobního majetku; 
e) v případě, že věc je zničena, vyjádření opraváře o tom, že ji není možné opravit; 
f) účtenky za opravu poškozené zavazadel / věcí; 
g) čestné prohlášení, kdy / kde byla zavazadla / věci zakoupené a pokud je to možné i originály účtů k 
těmto dokladům. 
 
Jakékoliv plnění, které Vám pojistitel vyplatí v souvislosti se škodou na zavazadlech, bude sníženo o 
Vám uhrazenou částku dopravcem nebo jinou odpovědnou osobou. 
 
Odpovědnost za škodu / nehoda 
a) podrobný popis okolností škody / nehody a jména a kontakt na případných svědků; 
b) policejní zpráva / úřední protokol / soudní rozhodnutí týkající se škody / nehody; 
c) dokumenty prokazující totožnost kterékoli a všech oprávněných osob; 
d) písemný nárok na náhradu škody vyplněný poškozeným. 
 
Zdržení cesty při cestě letadlem, zdržení zavazadel při použití letecké přepravy 
a) kopie cestovních dokladů (letenky, jízdenky, zavazadlové lístky); 
b) potvrzení od leteckého přepravce o zdržení letu s uvedením délky zdržení; 
c) potvrzení od leteckého přepravce o zdržení zavazadla; 
d) potvrzení o vrácení zavazadel s uvedením data a času doručení; 
e) originály účtů za náklady spojené se zdržením letu / zavazadel. 
 
Pro uplatnění nároků na všechny škody uvedené výše platí, že pojistitel si může vyžádat i další 
dokumenty potřebné k likvidaci škody. 
 
V případě potřeby přednostně kontaktujte asistenční službu, EUROP ASSISTANCE na tel. č .: 
+421 2 20 678 678. Pokud by došlo k nějakým nesrovnalostem, můžete se obrátit i přímo na 
pojistitele: MetLife Europe Insurance d.a.c., pobočka pojišťovny z jiného členského státu, Pribinova 
10, 811 09 Bratislava, Slovenská Republika, Tel .: + 421-2-59363111. 
 


