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POJIŠTĚNÍ STORNO CESTY STANDART ALLIANZ TRAVEL 
 

Cena pojištění je 4% z ceny cestovní služby (cena zájezdu, letenky), spoluúčast 20%. 

Co je pojištěné?  
Pojištěné jsou nevratné náklady, které Vám vznikly vyúčtováním stornovacích poplatků poskytovatelem 
cestovní služby z důvodu zrušení cesty (v souladu s obchodními podmínkami poskytovatele cestovní 
služby) nebo odkladem plánovaného počátku cesty (pokud jsou náklady s tím vzniklé nižší než při 
stornování služby) v důsledku níže specifikované pojistné události.  
Pojistnou částkou je celková částka uhrazená za cestovní služby pro všechny pojištěné osoby uvedené v 
pojistné smlouvě.  
Za pojistnou událost v případě sjednaného pojištění Storno cesty Standard považujeme 
prokazatelné zrušení nebo odklad plánovaného počátku cesty v důsledku dále specifikované 
události, která nastala v průběhu pojištění stornovacích poplatků. Jde o tyto události:  
• pokud máte akutní onemocnění či úraz, které podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře vyžadují hospitalizaci 
nebo upoutání na lůžko (včetně diagnózy epidemického nebo pandemického onemocnění, jako je např. 
covid-19) či neumožňují absolvovat cestu v plánovaném termínu (např. zlomenina končetiny apod.)  
• akutní onemocnění či úraz Vaší blízké osoby, vyžadující Vaši péči (včetně diagnózy epidemického nebo 
pandemického onemocnění, jako je např. covid-19).  
• akutní onemocnění či úraz spolucestujícího, které podle rozhodnutí ošetřujícího lékaře vyžadují 
hospitalizaci nebo upoutání na lůžko (včetně diagnózy epidemického nebo pandemického onemocnění, 
jako je např. covid-19) či neumožňují absolvovat cestu v plánovaném termínu (např. zlomenina končetiny 
apod.), pokud by pojištěný musel cestovat sám  
• úmrtí pojištěného či osoby jemu blízké  
• úmrtí spolucestujícího či osoby jemu blízké, pokud by pojištěný musel cestovat sám  
• pokud jste Vy nebo spolucestující před cestou v karanténě, a to v souladu s nařízením nebo jiným 
požadavkem vlády nebo orgánu státní správy, z důvodu podezření, že jste byl Vy nebo spolucestující 
vystaven nakažlivé nemoci (včetně epidemického nebo pandemického onemocnění, jako je např. covid-
19). To nezahrnuje žádný jiný typ karantény, která se obecně vztahuje na vybrané nebo celé populace, 
plavidlo nebo zeměpisnou oblast, nebo která platí na základě toho, kam, odkud a přes jaké země daná 
osoba cestuje. Nařízení karantény je nutno prokázat příslušným dokladem o nařízení karantény 
vystaveným ošetřujícím lékařem, hygienikem nebo jinou k tomu oprávněnou osobou  
• živelní událost v místě bydliště pojištěného, pokud prokáže, že je v době cesty nezbytně nutná jeho 
přítomnost při odstranění následku události  
• škoda na majetku pojištěného nebo spolucestujícího způsobená krádeží vloupáním v místě jeho bydliště 
během 48 hod. před plánovaným počátkem cesty, pokud prokáže, že je v době cesty nezbytně nutná jeho 
přítomnost (událost musí být oznámena policii ČR)  
• závažný násilný trestný čin proti pojištěnému nebo osobě jemu blízké, pokud měl za následek závažnou 
psychickou újmu  
• obdržení nečekané výpovědi ze strany zaměstnavatele z důvodu organizačních změn  

• přemístění Vašeho zaměstnání do jiné země, než je Vaše bydliště  
• Vaše soudní předvolání, či předvolání Vašeho spolucestujícího, pokud byste musel nastoupit cestovní 
službu sám  
• nalezení nového zaměstnání (jste-li veden jako nezaměstnaný) v případě, že pracovní smlouva bude 
uzavřena na dobu nejméně 6 měsíců  
• transplantace orgánu  
• krádež či ztráta cestovního dokladu (musí být doloženo policejním protokolem)  
• dopravní nehoda Vaše nebo spolucestujícího, doložená zápisem z nehody, která vyžadovala Vaši 
hospitalizaci, či hospitalizaci spolucestujícího, případně ošetření s následnou domácí léčbou.  
• dopravní zpoždění (nutno předložit nám důkaz prokazující toto zpoždění)  
• zrušení nebo zkrácení cesty spolucestujícím z důvodů v tomto odstavci uvedených, pokud byste musel 
cestovat sám  
• lékařské komplikace související s očkováním, pokud bylo očkování provedeno v době, kdy bylo lékařem 
doporučeno, a přesto zapříčinilo zdravotní problém  
• závažné zdravotní komplikace souvisejících s Vaším těhotenstvím před ukončením 32. týdne těhotenství  
• podání žádosti o rozvod ze strany manželů nebo návrhu na zrušení registrovaného partnerství ze strany 
registrovaných partnerů, pokud jsou uvedeni na jedné cestovní smlouvě  
• zmeškání odjezdu dopravního prostředku z ČR do zahraničí z důvodu:  
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- dopravní nehody vozidla či vlaku, jímž jste cestoval na místo určené k odjezdu  
- živelní událostí, která poškodila vozidlo či vlak, nebo nastala na trase dopravy k místu odjezdu a 
znemožnila tak pokračovat v cestě  
• krádež vozidla určeného v pojistné smlouvě pro Vaši pojištěnou cestu  
• státní orgány ve Vaší cílové destinaci nařídí povinnou evakuaci, která nabude účinnosti do 24 hodin před 
datem vašeho odjezdu. Toto je platné za podmínky, že pojistná smlouva byla uzavřena dříve než událost, 
které vede k povinné evakuaci, vešla ve veřejnou známost. 

Co není pojištěné?  
Stornovací poplatky Vám nezaplatíme v případě zrušení cesty z důvodu:  
• chronického onemocnění  
• akutního onemocnění či úrazu, které již existovalo v době sjednání pojištění včetně komplikací s ním 
spojených  
• komplikací v těhotenství včetně jejich důsledků (nevolnost, obava z cesty, zhoršení kondice apod.), s 
výjimkou jednoznačného ohrožení života matky nebo dítěte do 32. týdne těhotenství  
• těhotenství nebo úmyslného přerušení těhotenství, asistované reprodukce a jejich komplikací  
• provedení plánovaných operačních zákroků a vyšetření  
• provedení kosmetických výkonů a jejich komplikací  
• léčení onemocnění diagnostikovaných na základě vyšetření podstoupeného před sjednáním pojištění  
• obavy cestovat  
• zrušení cesty v situaci, kdy vláda nebo jiný státní orgán zakázal cestovat do zahraničí, respektive do 
příslušné cílové destinace, nebo došlo k uzavření oblasti místními úřady  
Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je zrušení cesty u poskytovatele cestovní služby nejpozději před 
plánovaným počátkem cesty, pokud tomu prokazatelně nebrání vážné důvody. 

Pojištění stornovacích poplatků vzniká okamžikem uzavření pojistné smlouvy. Pojištění stornovacích 
poplatků může být sjednáno až do 21 dnů po úhradě cestovní služby, nejpozději však 30 kalendářních dnů 
před plánovaným odjezdem. Je-li cestovní služba zakoupena méně než 30 kalendářních dnů před 
plánovaným datem odjezdu, musí být pojištění stornovacích poplatků sjednáno a platba za pojištění 
provedena do jednoho kalendářního dne (24 hodin) ode dne zakoupení cestovní služby, jinak nevznikne.  

 


