
 

 

PRÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ 
pro individuální cestovní pojištění 

rozsah pojištění a výše pojistného krytí – Erasmus+ 
platná od 01.07.2022 

 
Sjednaná pojištění jsou jmenovitě uvedena v pojistné smlouvě. 
Pojistitel má právo předem určit pravidla kombinovatelnosti níže uváděných pojištění. 

 

pojištění rozsah pojištění limit pojistného plnění / pojistná 
částka 

1. pojištění léčebných 
výloh v zahraničí 
část B VPPICP/0619* 

a) ambulantní ošetření včetně předepsaných léků a předepsaných   zdravotnických 
pomůcek a materiálu, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace 
včetně předepsaných léků a předepsaných zdravotnických pomůcek a 
materiálu, přeprava do a ze zdravotnického zařízení, přeprava do vlasti (podle 
části B, čl. 1, bod 2 VPPICP/0619*) 

b) ubytování spolucestující blízké osoby ve zdravotnickém zařízení v případě 
hospitalizace dítěte ve věku do 18 let (podle poslední věty části B, čl. 1, bod 2, 
písm. b) VPPICP/0619*) 

do výše skutečně vzniklých nákladů 
 
 
 
 

35 € / 1 noc, max. 350 € 
 

c) ubytování a stravování pojištěného v zahraničí v případě, že z lékařského 
hlediska již není nutná hospitalizace pojištěného, ale zároveň není možná 
přeprava do vlasti (podle části B, čl. 1, bod 2, písm. e) VPPICP/0619*) 

d) převoz tělesných ostatků (podle části B, čl. 1, bod 3 VPPICP/0619*) 
e) nákup nebo oprava dioptrických nebo protetických pomůcek (podle části B, čl. 

1, bod 4 VPPICP/0619*) 
f) ošetření jednoho zubu / celkem za všechny zuby 

(podle části B, čl. 1, bod 5 VPPICP/0619*) 

50 € / 1 noc, max. 500 € 
 

 
 

10.000 € 
100 € 

 
100 € / max. 300 € 

g) náklady na cestu blízké osoby pojištěného do místa hospitalizace pojištěného a 
z místa hospitalizace pojištěného zpět do vlasti v případě hospitalizace 
pojištěného delší než 5 dnů nepřetržitě 
náklady na ubytování blízké osoby pojištěného v místě hospitalizace pojištěného 
v případě hospitalizace pojištěného delší než 5 dnů nepřetržitě 
(podle části B, čl. 1, bod 6, písm. a) VPPICP/0619*) 

500 € 
 
 

50 € / 1 noc, max. 500 € 
 

h) náklady na cestu blízké osoby pojištěného do místa hospitalizace pojištěného 
dítěte ve věku do 18 let 
náklady na cestu ze zahraničí do vlasti pojištěného dítěte ve věku do 18 let a 
jeho blízké osoby 
náklady na ubytování blízké osoby v místě hospitalizace pojištěného dítěte ve 
věku do 18 let 
(podle části B, čl. 1, bod 6, písm. b) VPPICP/0619*) 

250 € 
 

500 € 
 

50 € / 1 noc, max. 500 € 



asistenční služby v 
zahraničí 
část A, čl. 15 
VPPICP/0619* 

24 - hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí (podle části A, čl. 
15 VPPICP/0619*) 

bez limitu 

 pojištění zavazadel 
část C VPPICP/0619* 

poškození, zničení, odcizení, ztráta zavazadel (podle části C, čl. 2, odst. 1, písm. a) 
VPPICP/0619*) 
z toho: 

1.000 € 

max. 350 € / 1 věc 

spoluúčast 15 € 

a) v případě poškození, zničení, odcizení, ztráty pojištěných věcí, které si pojištěný 
zakoupil během cesty a pobytu je limit pojistného plnění  
(podle části C, čl. 5, bod 3 VPPICP/0619* jde o sublimit v rámci pojistné částky) 

50% z pojistné částky dohodnuté v 
pojistné smlouvě 

max. 175 € / 1 věc 
spoluúčast 15 € 

b) v případě poškození, zničení, odcizení, ztráty elektronických zařízení 
(podle části C, čl. 5, bod 3 VPPICP/0619* jde o sublimit v rámci pojistné částky) 

50% z pojistné částky dohodnuté v 
pojistné smlouvě 

max. 175 € / 1 věc 
spoluúčast 15 € 

opožděné dodání zavazadel leteckou společností (podle části C, čl. 2, odst. 1, 
písm. c) VPPICP/0619*) - pojistitel uhradí náklady za nákup náhradních oděvů a 
toaletních potřeb v zahraničí (podle části C, čl. 2, odst. 3 VPPICP/0619*) 

min. 24 hod max. 48 hod – 100 € 
více jak 48 hod – 300 € 

 

 

poškození, zničení, odcizení, ztráta cestovních dokladů (podle části C, čl. 2, 
odst. 1, písm. b) VPPICP/0619*) - pojistitel uhradí náklady na pořízení náhradního 
cestovního dokladu v zahraničí (podle části C, čl. 2, odst. 2 VPPICP/0619*) 

500 € 

3. pojištění odpovědnosti 
část D VPPICP/0619* 

a) škoda na zdraví a / nebo na životě (podle části D, čl. 1, bod 2, písm. a) 
VPPICP/0619*) a následná škoda včetně ušlého zisku, která vznikla v přímé 
souvislosti se škodou na zdraví a / nebo na životě (podle části D, čl. 1, bod 2, 
písm. c) VPPICP/0619*) 

300.000 € 

b) škoda na věci (podle části D, čl. 1, bod 2, písm. b) VPPICP/0619 *) a následná 
škoda včetně ušlého zisku, která vznikla v přímé souvislosti se škodou na věci 
(podle části D, čl. 1, bod 2, písm. c) VPPICP/0619 *) 

150.000 € 

c) náklady na advokáta pojištěného (podle části D, čl. 1, bod 5, písm. a) 
VPPICP/0619*) 

d) náklady kauce (podle části D, čl. 1, bod 5, písm. b) VPPICP/0619*) 
e) náklady spojené s řízením o náhradu škody (podle části D, čl. 1, bod 5, písm. a) 

VPPICP/0619*) 
f) náklady na advokáta poškozeného, pokud je pojištěný povinen je uhradit na 

základě soudního rozhodnutí (dle části D, čl. 1, bod 5, písm. c) VPPICP/0619*) 

   
spolu max. 25.000 € 



h)  škody na zdraví a životě, na movitých a nemovitých věcech během               
programu mobility Erasmus + 

10.000 € 
 

4. úrazové pojištění 
část E VPPICP/0619* 

a)    trvalé následky úrazu (podle části E, čl. 1, písm. a) VPPICP/0619*) 25.000 € 

b)    smrt v důsledku úrazu (podle části E, čl. 1, písm. b) VPPICP/0619*) 15.000 € 

5.  pojištění nákladů na 
technickou pomoc při  
záchranné akci 
část G VPPICP/0619* 

a)  vyhledávání osoby – pátrání  
(podle části G, čl. 2, bod 1, písm. a) VPPICP/0619*)  

b)  vysvobozování (podle části G, čl. 2, bod 1, písm. b) VPPICP/0619*) 
c) přeprava (podle části G, čl. 2, bod 1, písm. c) VPPICP/0619*) 
d) přeprava (svoz) tělesných ostatků (podle části G, čl. 2, bod 1, písm. d) 
VPPICP/0619*) 

50.000 € 

 

 

 

 

6. pojištění PANDEMIC  
 
část B VPPICP/0619* 

léčebné výlohy v zahraničí 
léčebné výlohy, které vznikly v důsledku nákazy epidemickým nebo pandemickým 
onemocněním v následujícím rozsahu: 
a) ambulantní ošetření včetně předepsaných léků a předepsaných zdravotnických 

pomůcek a zdravotnického materiálu hospitalizace a lékařské ošetřování 
během hospitalizace včetně předepsaných léků a předepsaných 
zdravotnických pomůcek a zdravotnického materiálu, přeprava do nejbližšího 
zdravotnického zařízení a přepravu ze zdravotnického zařízení, přeprava zpět 
do vlasti (podle části B, čl. 1, bod 2 VPPICP/0619*) 

b) ubytování spolucestující blízké osoby v místě hospitalizace, je-li hospitalizováno 
dítě ve věku do 18 let (podle poslední věty části B, čl. 1, bod 2, písm. b) 
VPPICP/0619*) 

c) převoz tělesných ostatků (podle části B, čl. 1, bod 3 VPPICP/0619*) 

  
 
 

50.000 € 
 
 
 
 
 

50 € / 1 noc 
max. 500 € 

 
10.000 € 

asistenční služby v zahraničí 24 - hodin denně dostupný servis při pojistné události 
v zahraničí (podle části A, čl.15 VPPICP/0619*) 

bez limitu 

část B 
ODPPAN/0622**** 

doplňkové cestovní náklady 
▪ náklady na ubytování pojištěného v zahraničí v jiném než původně 

předpokládaném ubytovacím zařízení v případě, že byla nařízena karanténa 
pojištěného z důvodu podezření na nákazu nebo z důvodu potvrzené nákazy 
pandemickým nebo epidemickým onemocněním u pojištěného a/nebo pokud za 
tento pobyt byly pojištěnému vyúčtovány dodatečné náklady. Pojistitel si 
vyhrazuje právo předem rozhodnout o vhodném ubytovacím zařízení. 

 
50 € / 1 noc 
max. 500 € 

 ▪ cestovní náklady na dopravení pojištěného do vlasti po ukončení původně 
předpokládaného termínu pobytu pojištěného v zahraničí (platnost pojištění do) 
z důvodu mimořádné události v zahraničí, pokud pojištěný nebude moci využít 
původně předpokládaný dopravní prostředek a nejpozději 14 dní po ukončení 
platnosti pojištění. 
Pojistitel si vyhrazuje právo předem rozhodnout o způsobu přepravy a použitém 
dopravním prostředku. 

750 € / osoba 



 
* VPPICP/0619 = Všeobecné pojistné podmínky individuálního cestovního pojištění VPPICP/0619 

**** ODPPAN/0622 = Zvláštní ujednání pro pojištění PANDEMIC a PANDEMIC EXTRA ODPPAN/0622 
 
 


