
 
 

CENÍK POJIŠTĚNÍ NA SPECIÁLNÍ AKCI DO BARMY 
 
 
 
 
 

pojišťovna Allianz 
 

Balíček cestovního pojištění včetně storno poplatků zájezdu.  
U pojištění storna spoluúčast s pojišťovnou ve výši 20 %. 

Platnost Tarif Baliček cestovního 
pojištění zahrnující 
storno poplatky 
zájezdu/osoba 

Dospělá 
osoba 
do 70ti let 

Dospělá 
osoba  
od 70ti let 

Děti do 
15ti let 

Samostatně 
sjednané 
storno 

Ceny do  
31. 1. 2018 

7MC12 100.000,- Kč 1.312,- Kč 2.624,- Kč 656,- Kč 2,5 % 
z celkové 
ceny zájezdu 

Ceny od  
01. 2. 2018 

7MJ12 80.000,- Kč 1.846,- Kč 5.538,- Kč 923,- Kč 3,2 % 
z celkové 
ceny zájezdu 

Ceny od  
01. 2. 2018 

7MC12 100.000,- Kč 2.172,- Kč 6.516,- Kč 1.086,- 
Kč 

3,2 % 
z celkové  
ceny zájezdu 

 
 
Pojištění Allianz - ceny platné do 31. 1. 2018 
Zóna 7 – celý svět kromě USA a ČR, tarif 7MC12 
1.312,- Kč/osoba do 70ti let včetně/Balíček cestovního pojištění se stornem do 100 tis na osobu. U 
pojištění storno poplatků zájezdu spoluúčast s pojišťovnou ve výši 20 % z celkové ceny zájezdu. 
2.624,- Kč/osoba od 70ti let/Balíček cestovního pojištění se stornem do 100tis na osobu. U pojištění storno 
poplatků zájezdu spoluúčast s pojišťovnou ve výši 20 % z celkové ceny zájezdu. 
 
Pojištění Allianz – ceny platné od 1. 2. 2018 
Zóna 7 – celý svět kromě USA a ČR, tarif 7MJ12 
1.846,- Kč/osoba do 70ti let včetně/Balíček cestovního pojištění se stornem do 80tis na osobu. U pojištění 
storno poplatků zájezdu spoluúčast s pojišťovnou ve výši 20 % z celkové ceny zájezdu. 
5.538,- Kč/osoba od 70ti let/Balíček cestovního pojištění se stornem do 80tis na osobu. U pojištění storno 
poplatků zájezdu spoluúčast s pojišťovnou ve výši 20 % z celkové ceny zájezdu. 
 
Pojištění Allianz – ceny platné od 1. 2. 2018 
Zóna 7 – celý svět kromě USA a ČR, tarif 7MC12 
2.172,- Kč/osoba do 70ti let včetně/Balíček cestovního pojištění se stornem do 100tis na osobu. U pojištění 
storno poplatků zájezdu spoluúčast s pojišťovnou ve výši 20 % z celkové ceny zájezdu. 
6.516,- Kč/osoba od 70ti let/Balíček cestovního pojištění se stornem do 100tis na osobu. U pojištění storno 
poplatků zájezdu spoluúčast s pojišťovnou ve výši 20 % z celkové ceny zájezdu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ERV Evropská pojišťovna 
 

Cestovní pojištění bez spoluúčasti + ERV Balíček + Pojištění storno poplatků zájezdu 
U pojištění storna spoluúčast s pojišťovnou ve výši 10 % a 20 % dle pojistných podmínek. 

Platnost Tarif 
Celý svět 

Cestovní 
pojištění  
11 – 17 
dní/dospělá  
osoba do 70ti 
let 

Cestovní 
pojištění           11 
– 17 dní/dospělá 
osoba od 70ti let 

Balíček 
ERV + 

Storno 
poplatky 
zájezdu 
sjednané s 
CP 

Samostatně 
sjednané 
storno 

Neomezeně K moři 920,- Kč 1.480,- Kč 199,- Kč 2.370,- Kč 
(3 % 

z celkové 
ceny 

zájezdu) 

3.160,- Kč 
(4 % 

z celkové 
ceny zájezdu) 

Neomezeně Za 
poznáním 

1.110,- Kč 1.780,- Kč 199,- Kč 2.370,- Kč 
(3 % 
z celkové 
ceny 
zájezdu) 

3.160,- Kč 
(4 % 

z celkové 
ceny zájezdu) 

Neomezeně Na 
maximum 

2.980,- Kč 4.770,- Kč 199,- Kč 2.370,- Kč 
(3 % 

z celkové 
ceny 

zájezdu) 

3.160.- Kč 
(4 % 

z celkové 
ceny zájezdu) 

 
 
Pojištění ERV Evropská CP  
Pojištění Celý Svět – Tarif K moři  
3.489,- Kč/dospělá osoba do 70ti let/cestovní pojištění bez spoluúčasti, balíček ERV + a storno poplatky 
zájezdu ve výši 3 % z celkové ceny zájezdu (78.980,- Kč). Příplatky je možné pojistit 3 % z celkové ceny 
příplatku. U pojištění storno poplatků zájezdu spoluúčast s pojišťovnou ve výši 10 % u hospitalizace, 20 % 
u ostatních případů v souladu s pojistnými podmínkami. 
4.049,- Kč/dospělá osoba od 70ti let/cestovní pojištění bez spoluúčasti, balíček ERV + a storno poplatky 
zájezdu ve výši 3 % z celkové ceny zájezdu (78.980,- Kč). Příplatky je možné pojistit 3 % z celkové ceny 
příplatku. U pojištění storno poplatků zájezdu spoluúčast s pojišťovnou ve výši 10 % u hospitalizace, 20 % 
u ostatních případů v souladu s pojistnými podmínkami 
 
Pojištění Celý Svět – Za poznáním 
3.679,- Kč/dospělá osoba do 70ti let/cestovní pojištění bez spoluúčasti, balíček ERV + a storno poplatky 
zájezdu ve výši 3 % z celkové ceny zájezdu (78.980,- Kč). Příplatky je možné pojistit 3 % z celkové ceny 
příplatku. U pojištění storno poplatků zájezdu spoluúčast s pojišťovnou ve výši 10 % u hospitalizace, 20 % 
u ostatních případů v souladu s pojistnými podmínkami. 
4.349,- Kč/dospělá osoba od 70ti let/cestovní pojištění bez spoluúčasti, balíček ERV + a storno poplatky 
zájezdu ve výši 3 % z celkové ceny zájezdu (78.980,- Kč). Příplatky je možné pojistit 3 % z celkové ceny 
příplatku. U pojištění storno poplatků zájezdu spoluúčast s pojišťovnou ve výši 10 % u hospitalizace, 20 % 
u ostatních případů v souladu s pojistnými podmínkami. 
 
Pojištění Celý Svět – Na maximum 
5.549,- Kč/dospělá osoba do 70ti let/cestovní pojištění bez spoluúčasti, balíček ERV + a storno poplatky 
zájezdu ve výši 3 % z celkové ceny zájezdu (78.980,- Kč). Příplatky je možné pojistit 3 % z celkové ceny 
příplatku. U pojištění storno poplatků zájezdu spoluúčast s pojišťovnou ve výši 10 % u hospitalizace, 20 % 
u ostatních případů v souladu s pojistnými podmínkami. 
7.339,- Kč/dospělá osoba od 70ti let/cestovní pojištění bez spoluúčasti, balíček ERV + a storno poplatky 
zájezdu ve výši 3 % z celkové ceny zájezdu (78.980,- Kč). Příplatky je možné pojistit 3 % z celkové ceny 
příplatku. U pojištění storno poplatků zájezdu spoluúčast s pojišťovnou ve výši 10 % u hospitalizace, 20 % 
u ostatních případů v souladu s pojistnými podmínkami. 
 
 


