
DOVOLENÁ BEZ STAROSTÍ
Na dovolenou jedete za odpočinkem. S naším připojištěním dovolené bez starostí si můžete vychutnat  
veškeré chvíle v zahraničí v klidu a pohodě – řešení nepříjemných situací nechte na nás.  
Postaráme se o vás, kdyby se vám na dovolené něco stalo – a to i po příjezdu zpět do ČR!  
Dopravíme vás k lékaři, pomůžeme s dovozem léků a zajistíme péči o vašeho domácího mazlíčka, pokud vy 
nebudete moci. A kdyby se něco stalo s autem? Zajistíme odtah, opravu nebo váš návrat zpět domů.  
V případě potřeby se postaráme i o vaše ubytování a nepojízdné auto dopravíme zpět do ČR!

 zahrnuje pojištění zdravotní asistence, domácího mazlíčka a technické asistence

 lze sjednat k jednorázovým i opakovaným cestám 

 pojištění zdravotní asistence zahrnuje zdravotní asistenci pojištěnému po návratu do ČR (v případě, že léčba započala v zahraničí)

 pojištění domácího mazlíčka zahrnuje náklady na nutnou a neodkladnou péči v zahraničí, zajištění dopravy k veterináři 
a odpovědnost za škodu způsobenou pojištěným zvířetem 

 pojištění vozidla zahrnuje opravu na místě, kde vozidlo přestalo být provozuschopné, nebo odtah do nejbližšího servisu, 
dočasné ubytování, pokračování v cestě a v případě nemožnosti opravy do pěti pracovních dnů také odtah zpět do ČR

„DOVOLENÁ BEZ STAROSTÍ“ EXCELENT KOMFORT REFERENCE

Asistence po návratu při snížené pohyblivosti následkem pojistné události

Doprava z nemocnice po hospitalizaci

20 000 Kč
Doprava k lékaři a zpět

Dovoz nezbytných léčiv nebo potravin

Doprava a pobyt zvířete ve zvířecím útulku / hotelu

Pojištění domácích mazlíčků

Pojištění veterinární péče
20 000 KčDoprava zvířete k veterináři veterináři (platí i pro zvíře, 

které zůstalo v ČR)

Rozšíření krytí z pojištění odpovědnosti pro škody 
způsobené zvířetem

do limitu ODP

Pojištění technické asistence (evropské země zelené karty)

Oprava na místě nebo odtah do nejbližšího servisu 5 000 Kč

Pokračování v cestě/návrat domů (hromadná doprava) reálné náklady

Taxi z místa události do místa přechodného ubytování / 
na nádraží

2 500 Kč

Přechodné ubytování 100 € / noc, max. 3 noci

Repatriace neopraveného vozidla 
25 000 kč  

(pokud vozidlo není opravitelné do 5 pracovních dní)

www.axa-assistance.cz



BEZPEČNÝ DOMOV
Užívejte si svou dovolenou v zahraničí bez starostí a my mezitím ochráníme váš domov!  
Bojíte se, že zatímco jste pryč, přijde bouřka a rozbije okno, poškodí střechu, praskne voda  
nebo vás navštíví zloději? Naše připojištění pokryje vzniklou škodu a my zajistíme zásahy sklenářů, 
instalatérů a všech, kdo by mohl být třeba. Nemusíte se vracet, máte AXA Assistance! 

 spolehlivá ochrana domácnosti v době vašeho pobytu v zahraničí

 zahrnuje pojištění technické asistence opuštěné domácnosti (zásah instalatéra, sklenáře, elektrikáře atd.)

 pokrývá náklady na příjezd technické služby na místo havárie a odstranění její příčiny

 v případě potřeby je nutné zajistit vstup do opuštěné domácnosti a osobu, která bude přítomná po dobu zásahu

 vztahuje se také na případ krádeže či poškození vodou z vodovodního řádu

 připojištění lze sjednat k jednorázovým i opakovaným cestám

 v případě sjednání k rodinnému pojištění je nezbytné, aby v zahraničí byly všechny pojištěné osoby

„BEZPEČNÝ DOMOV“ (ČR) EXCELENT KOMFORT REFERENCE

Pojištění domácnosti pro případ krádeže nebo poškození vodou z vodovoního zařízení

Celkový limit 350 000 Kč

Elektronika 100 000 Kč

Cennosti 50 000 Kč

Pojištění technické asistence opuštěné domácnosti

Příjezd technické služby reálné náklady

Odstranění příčiny havárie (zásah instalatéra apod.) 2 500 Kč

www.axa-assistance.cz



PŘIPOJIŠTĚNÍ CHRONICKÝCH ONEMOCNĚNÍ
Dlouhodobě léčené onemocnění představuje jedno z největších rizik, které se v zahraničí projevuje 
nejčastěji. Buďte na tuto skutečnost připraveni s naším připojištěním chronických onemocnění a nenechte 
se ničím zaskočit. Ochráníme vás před nečekaným zhoršením stabilizovaného zdravotního stavu. 

 převezmeme náklady na neodkladná ošetření a léčení v zahraničí, jež souvisejí s chronickým onemocněním.  
Zahrnuto je i ambulantní ošetření chirurgického zákroku, k němuž došlo 30 dní před počátkem cesty.

 kryje pojištění léčebných výloh o krytí nákladů spojených se zhoršením chronického onemocnění,  
pokud došlo za posledních 12 měsíců ke změně vašeho zdravotního stavu

 stabilizovaná chronická onemocnění jsou součástí základního cestovního pojištění 

 zahrnuje úhradu akutní a neodkladné léčby nezbytné ke stabilizování vašeho zdravotního stavu  
v případě zhoršení 

 nezahrnuje léčbu tuberkulózy, léčbu pacientů indikovaných k orgánové transplantaci,  
léčbu rakoviny, inzulinoterapii a léčbu chronické ledvinné nedostatečnosti,  
kromě poskytnutí první pomoci

 nezahrnuje léčbu chorob, kdy byla pojištěnému sdělena terminální diagnóza

PŘIPOJIŠTĚNÍ CHRONICKÝCH ONEMOCNĚNÍ EXCELENT KOMFORT REFERENCE

Pojištění léčebných výloh - celkový limit 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč –

www.axa-assistance.cz



Klidný rodič
Myslíme nejen na ty nejmenší, ale i na jejich rodiče! Pokud dojde k hospitalizaci dítěte v zahraničí, zajistíme 
rodičům převoz a pobyt v nemocnici a poskytneme maximální součinnost v těchto nepříjemných chvílích. 
Vychutnávejte si svou dovolenou v klidu - s naším pojištěním budete svému dítěti neustále nablízku  
a o vše ostatní se postaráme my!

 rozšiřuje limity standardního pojištění (prodlužuje hrazenou dobu pobytu rodiče s dítětem v nemocnici)

 zahrnuje náklady na pobyt s dítětem v nemocnici oběma rodičům, kteří cestovali s dítětem, včetně denního odškodného  
při hospitalizaci 

 pokrývá úhradu dopravy jednoho z rodičů a ubytování, pokud je dítě v zahraničí bez rodinného příslušníka

 pro zpříjemnění rekonvalescence po návratu do České republiky zajistíme návštěvu klauna nebo kouzelníka

„KLIDNÝ RODIČ“ - pojištění dětí EXCELENT KOMFORT REFERENCE

Doprava jednoho z rodičů z ČR  
při hospitalizaci dítěte delší než 3 dny

reálné náklady 
do limitu PLV*

reálné náklady 
do limitu PLV*

reálné náklady 
do limitu PLV*

Ubytování jednoho z rodičů z ČR při hospitalizaci dítěte
200 € / noc 
max. 30 nocí

150 € / noc 
max. 30 nocí

150 € / noc 
max. 30 nocí

Ubytování druhého z rodičů  
při hospitalizaci dítěte

200 € / noc 
max. 10 nocí

150 € / noc 
max. 10 nocí

100 € / noc 
max. 10 nocí

Denní odškodné při hospitalizaci dítěte
150 Kč / den 
max. 30 dní

150 Kč / den 
max. 20 dní

100 Kč / den 
max. 20 dní

Animační program při rekonvalescenci dítěte  
(návštěva klauna, kouzelníka) po návratu do ČR

2 návštěvy na každou pojistnou událost

*PLV - POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH

www.axa-assistance.cz



PŘIPOJIŠTĚNÍ  
PRACOVNÍCH MANUÁLNÍCH CEST
Chystáte se pracovně do zahraničí? Pak nenechávejte nic náhodě! Toto připojištění vám zajistí  
účinnou ochranu před nepříjemnými situacemi vzniklými při práci v zahraničí a vy se tak budete  
moci maximálně soustředit na práci.

 vztahuje se na události, k nimž došlo v souvislosti s pracovní manuální činností

 rozšiřuje krytí standardního pojištění programu Reference, Komfort i Excelent

 nelze sjednat pro děti a seniory

 manuální činností je podnikatelská činnost, výkon povolání či výdělečná činnost  
jiného než administrativního charakteru

www.axa-assistance.cz



RIZIKOVÉ SPORTY
Užijte si svou dovolenou naplno! Díky našemu připojištění rizikových sportů budete moci podnikat  
své oblíbené aktivity takřka bez omezení! Postaráme se o vás při letní i zimní dovolené, ať už jedete  
k moři nebo na horské túry. Nenechte se na dovolené omezovat a vše, co chcete, prostě zkuste!  

 účinná ochrana při aktivní dovolené

 je nutné pro výkonnostní provozování běžných sportů, a to v rámci veřejně organizovaných soutěží, 
nebo profesionálně provozovaných sportů

 nutné pro rizikové sporty

 pokud sport není uveden v žádné z kategorií sportů, jeho připojištění je možné pouze  
na základě písemné dohody s pojistitelem

www.axa-assistance.cz



SPORTY BEZ NAVÝŠENÍ  
ZÁKLADNÍCH SAZEB

BĚŽNÉ
SPORTY

aerobic
airsoft
aquaaerobic
badminton
balet
baseball
basketbal
běh
běh na lyžích po vyznačených trasách
boccia
bowling
bruslení na ledě
bumerang
bungee running
bungee trampolin
curling
cyklistika, cykloturistika
dragboat - dračí lodě
fitness a bodybulding
florbal
footbag
fotbal
frisbee
goalball
golf
házená
hokej (pozemní a lední)
hokejbal
horské kolo (ne sjezd)
cheerleaders - roztleskávačky
in-line bruslení
jízda lodí po kanálech (Holandsko, Francie)
jízda na koni

jízda na slonovi, velbloudovi
jízda na tobogánu a vodní skluzavce
jízda na vodním banánu
jízda na vodním šlapadle
jóga
kajak, kanoe stupně obtížnosti WW1 a WW2
karetní a jiné stolní společenské hry
kickbox - aerobic
koloběh
kolová
korfbal
krasobruslení
kriket
kulečník
kuličky
kulturistika
kuželky
lakros
lyžování a snowboarding po vyznačených trasách včetně 
překonávání překážek ve snowparku (vyjma skoků)
metaná
mini trampolína
minikáry, minibike
moderní gymnastika
nízké lanové překážky (do 1,5 m)
nohejbal
orientační běh (radiový)
paintball
petanque
plavání
plážový volejbal
potápění s použitím dýchacího přístroje do míst 
s hloubkou do 10 metrů s instruktorem, nebo bez 
instruktora, ale pouze za předpokladu, že osoba je 
držitelem potřebného certifikátu (oprávnění) provozovat 
danou aktivitu.
rafting stupně obtížnosti WW1 a WW2
showdown
skákací boty - power boot
softbal

spinning
sportovní modelářství
sportovní rybaření ze břehu
squash
stolní fotbal
stolní hokej
stolní tenis
streetball
synchronizované plavání
šachy
šerm (klasický)
šipky
šnorchlování
tanec společenský
tenis
tchaj-ťi
tchoukball
turistika nebo treking na značených cestách 
v nenáročném terénu se stupněm obtížnosti max. 2UIAA 
bez použití horolezeckých pomůcek a/nebo pohyb 
v nadmořské výšce do 3 500 m n.m
veslování
via ferrata stupně obtížnosti A
vodní lyžování
vodní pólo
volejbal
žonglování  
(diabolo, fireshow, juggling, yoyo)



SPORTY POJIŠTĚNÉ  
ZA 100% PŘIRÁŽKU

RIZIKOVÉ  
SPORTY

aerotrim
aikido, judo, karate, taekwondo, kickbox, MMA a další 
bojové sporty
akrobatické lyžování
akrobatický rock and roll
alpinismus
americký fotbal
atletika včetně skoku o tyči a pěti, sedmi a desetiboje
australský fotbal
bagjump
biatlon
bikros
bouldering
box, wrestling, řeckořímský zápas a jiné zápasení
bublik
canyoning
cyklokros, cyklotrial
dostihy koňské
duatlon
fly fox (ziplining)
fourcross
freeboarding
freeride
freeskiing
freestyle
hasičský sport (včetně cvičení záchranných sborů)
heliskiing
historický šerm (bojový)
horolezectví a všechny druhy lezení
jachting - kromě oceánské plavby
jet surfing
jízda na „U“ rampě 
jízda na kole v bikeparku, mountain biking
jízda na skateboardu, longboardu
jízda na snowboardu, lyžích mimo vyznačené trasy
jízda na snowscootu

jízda na vodním/sněžném skútru
kajak, kanoe stupně obtížnosti WW3-WW5
kanoepolo
kiting a všechny jeho varianty
kneeboarding
krasojízda
kvadriatlon
lov (hon) sportovní (s výjimkou lovu exotické divoké 
zvěře)
lukostřelba
maraton, ultramaraton, 
moguls
monoski
motokáry
motoristické vodní sporty
motoskiering
mountainboarding
paragliding a závěsné létání (rogalo)
parasailing
parašutismus
parkour
pětiboj moderní
podvodní rugby
poledance
potápění s použitím dýchacího přístroje do míst 
s hloubkou nad 10 metrů s instruktorem, nebo  
bez instruktora, ale pouze za předpokladu, že osoba  
je držitelem potřebného certifikátu (oprávnění) 
provozovat danou aktivitu.
potápění se žraloky
psí, koňské spřežení
rafting stupně obtížnosti WW3-WW5
rope jumping
rugby
rybaření ze člunu 
rychlobruslení 
safari
saně, boby, snowtubbing - na vyznačených trasách
seakayaking
silový trojboj
sjezd na horských kolech

skialpinismus
skiatlon
skiboby
skitouring
skoky do vody
skoky na laně, bungee jumping
skymarathon, ultraskymarathon
slamball
sledge hokej
snowbungeekayaking
snowbungeerafting
snowrafting
snowtrampoline
speleologie
sportovní gymnastika
sportovní střelba (střelba na terč s použitím střelné 
zbraně)
streetluge
stunt pogo
surfing, windsurfing
trampolína
triatlon (včetně ironman)
tricking
turistika nebo treking se stupněm obtížnosti vyšším  
než 2UIAA  s použitím pomůcek odpovídajících 
stanovené obtížnosti a/nebo pohyb v nadmořské  
výšce nad 3 500 m n.m.
účast na rekonstrukci historické bitvy
via ferrata stupně obtížnosti B až E
vodní paragliding
vysoké lanové překážky (do 10 m.)
vzpírání
wakeboarding
wallyball
zorbing

Zahrnuje všechny běžné a rizikové sporty provozované na rekreační úrovni, 
výkonnostně nebo v souvislosti s provozováním profesionálního sportu 
(popř. po dobu účasti na veřejně organizovaných sportovních soutěžích  
a přípravy na ně).

Sporty, které nejsou výslovně uvedeny mezi běžnými nebo rizikovými sporty, lze pojistit pouze na základě  
individuální písemné dohody s pojistitelem.



NEPOJISTITELNÉ 
SPORTY

aerials
base jump
běh s býky
buildering
cave diving (jeskynní potápění)
cliffdiving
dragster
freediving
hoverboard
jachting - oceánská plavba
kajak, kanoe nad stupeň obtížnosti WW6
kaskadérství, artisti
letecké sporty
lov exotické divoké zvěře
motoristické sporty ostatní
potápění pod ledem
rafting nad stupeň obtížnosti WW6
severská kombinace
skeleton
skiextrém
skikros
skoky a lety na lyžích
sky surfing
skydiving - formace
sněžný skútr - sjezd
spartan race
sportovní boby v koridorech
sportovní saně v koridorech
swing jumping
technické potápění
tough mudder
výpravy nebo expedice do míst s extrémními 
klimatickými či přírodními podmínkami, popř. výpravy do 
rozsáhlých neobydlených oblastí (poušť, otevřené moře, 
polární oblasti apod.)

Provozování sportů uvedených v této kategorii není možné pojistit. 
Uvedený seznam nepojistitelných sportů má pouze informativní charakter.



PŘIPOJIŠTĚNÍ STORNA CESTY
Těšíte se na vysněnou dovolenou, ale ze závažných důvodů jste nuceni ji zrušit? S naším připojištěním storna 
cesty se nemusíte obávat - vyměřené stornopoplatky uhradíme! Nechte tyto nepříjemné starosti na nás.

 účinná ochrana proti neočekávanému zrušení cesty ze strany klienta

 lze sjednat nejpozději 14 dní po úhradě cesty nebo nejpozději v den úhrady cesty v případě, že je pojištění sjednáno méně 
než 30 dní před začátkem cesty

 v případě sjednání k opakovaným cestám platí pro všechny cesty uhrazené a uskutečněné v době platnosti pojištění

 pokrývá stornovací poplatky, které požaduje cestovní kancelář nebo dopravce  
při zrušení cesty před vycestováním

 cestu je možné zrušit pouze ze zvlášť závažného důvodu (úmrtí, hospitalizace, nebo upoutání na lůžko následkem 
závažného onemocnění nebo úrazu, osoby blízké pojištěnému nebo osoby cestující společně s pojištěným aj.) 

 pokrývá také náklady na zpáteční cestu v případě předčasného ukončení započaté cesty ze závažných důvodů  
(úmrtí, hospitalizace, škoda na majetku nad 200.000 Kč)

 zahrnuje kompenzaci za každý den nevyužité dovolené, pokud ji pojištěný musel z vážných důvodů  
předčasně ukončit

PŘIPOJIŠTĚNÍ STORNA CESTY

Pojištění storna cesty reálné náklady do výše zaplacené částky,  
maximálně 300 000 Kč

Spoluúčast 10%

Pojištění nevyužité dovolené 700 Kč za každý den; max 5000 Kč

Pojištění předčasného návratu reálné náklady na zpáteční cestu

www.axa-assistance.cz



Rodinné pojištění
Chráníme vás i vaše děti na zahraničních cestách během celého roku.  
Ať už cestujete sami, s celou rodinou nebo cestují jen vaše děti - na naše pojištění se můžete  
vždy spolehnout. Nyní už nemusíte myslet na pojištění před každou cestou, máte nás! Navíc si kompletní rodinné 
pojištění sjednáte během chvilky!

 ideální dlouhodobé řešení pro rodiny s dětmi  
při opakovaných výjezdech do zahraničí

 cenově výhodnější než krátkodobé pojištění  
na jednotlivé cesty

 vztahuje se na rodinu pojištěného (manžel/manželka, 
druh/družka, partner v registrovaném partnerství  
za předpokladu sdílení společné domácnosti  
a všechny nezletilé děti, jejichž zákonným zástupcem  
je jeden z pojištěných)

 platí pro společné i samostatné cesty

 neomezený počet cest

 délka jedné cesty každé z pojištěných osob  
může činit maximálně 90 dní

 pokrývá studijní, turistické i pracovní cesty 
administrativního charakteru

 lze k němu sjednat veškerá nabízená  
připojištění, která se následně  
automaticky vztahují na všechny členy

 uzavírá se na dobu neurčitou

 jednotliví členové nemusí být  
jmenovitě ve smlouvě  
uvedeni

www.axa-assistance.cz
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