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Zaji‰tûní pohodového cestování s âeskou poji‰Èovnou

Pane Trmaãi, proã bych se pfied ces-
tou po Evropû nemûl spoléhat na bûÏ-
nou kartu zdravotního poji‰tûní, kterou
mám?

Je sice pravda, Ïe s touto kartou bu-
dete mít v zemích EU nárok na uhraze-
ní léãebn˘ch v˘loh, ale jen v základní
v˘‰i, ve státních zafiízeních a navíc bu-
dete mít stejné povinnosti jako obãané
daného státu. Budete tedy platit za v‰e,
za co platí místní. Pfiíkladem mÛÏe b˘t
nenároãná túra ve vy‰‰ích polohách
v Tatrách; staãí zakopnutí a poranûná
noha znemoÏÀující dal‰í chÛzi. Není
problém – vrtulník horské sluÏby turistu
dopraví do nemocnice k o‰etfiení. Díky
kartû zdravotního poji‰tûní bude sice 
o‰etfiení bezplatné, ale náklady na tran-
sfer vrtulníkem uhradí turista. A to 
rozhodnû nebude nízká ãástka. Dal‰í 
nemalé náklady mohou vzniknout pfii pfie-
vozu pacienta zpût do âeské republiky.  

Cestovní poji‰tûní od âeské poji‰-
Èovny pokr˘vá i tato rizika?

Samozfiejmû. A je‰tû mnohem víc.
Správné cestovní poji‰tûní, to není jen
poji‰tûní léãebn˘ch v˘loh a úrazové 
poji‰tûní; nedílnou souãástí dobrého 
cestovního poji‰tûní je i nepfietrÏitá asi-
stenãní sluÏba v ãeském jazyce, která
zprostfiedkuje náv‰tûvu lékafie, zajistí
pfievoz k o‰etfiení, repatriaci zpût do âR,

zprostfiedkuje finanãní pomoc, náv‰tûvu
rodinného pfiíslu‰níka, ale i tlumoãení
pfii vyfiizování nastalé situace. 

Souãástí dobrého cestovního poji‰tû-
ní by mûlo b˘t i poji‰tûní odpovûdnosti
za ‰kody. Na odpovûdnost lidé ãasto za-
pomínají, nicménû tato sloÏka je ne-
smírnû dÛleÏitá. Napfiíklad zpÛsobíte-li
nûkomu jinému úraz, náklady na léãení
a rekonvalescenci se v zahraniãí mohou
vy‰plhat na astronomické ãástky. 

Cestovní poji‰tûní lze navíc snadno
doplnit o nejrÛznûj‰í pfiipoji‰tûní.
Plánujete-li aktivnûj‰í dovolenou, je
vhodné sáhnout po roz‰ífiené verzi toho-
to produktu. Napfiíklad v adrenalinové
variantû cestovního poji‰tûní naleznete
celou fiadu sportÛ; mohu jmenovat tfieba
kanoistiku na divoké vodû, kitebording,
kitesurfing, sportovní potápûní apod.

Zajímavou sluÏbou je také moÏnost
poji‰tûní opu‰tûné domácnosti po dobu
dovolené, s komplexní ochranou vyba-
vení domova pro ty, ktefií nemají sjedna-
né celoroãní majetkové poji‰tûní.

Máte nûjakou nabídku pro ty, ktefií se
na cesty vydávají vlastním vozem?

Ideální ochranu pro pfiípad autoneho-
dy, po‰kození ãi krádeÏe poskytuje ha-
varijní poji‰tûní. To samozfiejmû není
povinné. Kdo v‰ak jezdí jen s uzavfie-
n˘m povinn˘m ruãením, musí poãítat

V souãasnosti se nejezdí na dovolené a v˘lety jen o prázdninách, ale prakticky po cel˘ rok. S cestováním je vÏdy spo-
jeno vy‰‰í riziko; staãí málo a nehoda, nemoc, nebo krádeÏ mohou pokazit celou dovolenou. Je dobré myslet na to, aby
k tûmto starostem nepfiibyla dal‰í - a to jak uhradit vzniklou ‰kodu, nebo úãet v nemocnici v zahraniãí. âeská poji‰Èov-
na nabízí moÏnost, jak taková rizika eliminovat. Vedoucího obchodní sluÏby v Blansku, Milana Trmaãe, jsem se zeptal:

s tím, Ïe poji‰Èovny uhradí jen ‰kody,
které fiidiã zpÛsobí ostatním úãastníkÛm
silniãního provozu, nikoliv tedy jeho
vlastní.  

Pro ty, ktefií z jakéhokoliv dÛvodu ne-
chtûjí havarijní poji‰tûní uzavfiít, nabízí
na‰e poji‰Èovna k povinnému ruãení 
pfiipoji‰tûní fiady dal‰ích rizik, takÏe se
tento pojistn˘ produkt sv˘m charakterem
pfiibliÏuje havarijnímu poji‰tûní. Jedná se
napfiíklad o odcizení, stfiet se zvûfií, Ïivel-
né ‰kody, poji‰tûní skel, zavazadel ãi 
poji‰tûní pracovní neschopnosti a hospita-
lizace po dopravní nehodû. Nadstandardní
asistenãní sluÏba pak pomÛÏe pfii nehodû
i poru‰e vozidla. Posádka má nárok napfií-
klad na zaji‰tûní náhradní dopravy, 
náhradního ubytování, na pomoc s
vyzvednutím opraveného vozidla pfiípad-

nû i s dopravou do opravny, nebo na re-
patriaci po‰kozeného vozidla zpût do âR.

To je urãitû zajímavá nabídka, která
by mûla nasmûrovat zájemce do bla-
nenské poboãky âeské poji‰Èovny.

V souãasné dobû probíhá v na‰í po-
boãce akce. KaÏd˘, kdo u nás uzavfie
pojistnou smlouvu, dostane jako po-
zornost poukázku na umytí osobního
automobilu v myãce ãerpací stanice
OMV, která je nedaleko na‰í kanceláfie.
V Blansku nás najdete naproti vlako-
vému nádraÏí na adrese NádraÏní 10.
Informace je moÏno získat také na 
telefonu 721 978 129.

Pane Trmaãi, dûkuji za informace.
Petr Hanáãek
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