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Pojištění zrušení cesty All Risk

Plánujete cestu, ale máte obavy z nepředvídaných situací, které by mohly zmařit vaše plány?
Nebo kupujete letenky v předstihu a nevíte, zda se vaše cesta uskuteční? Pojištění zrušení cesty
All Risk poskytuje komplexní ochranu proti nepředvídaným situacím v případě zrušení vaší
cesty.

Pojištění All Risk vám umožňuje zrušit vaši cestu od okamžiku rezervace letenky až do 24 hodin
před plánovaným odletem. Díky tomu můžete bez obav zrušit Vaši cestu a získat 90 % z ceny
zakoupených letenek. Pojištění kryje náklady v případě odstoupení z jakéhokoli
zdokumentovaného důvodu, např. nemoci (včetně nemoci blízkých, dokonce i psa nebo kočky!),
zkoušky, ztráty nebo zahájení nového zaměstnání.

V jakých případech můžu využít pojištění All Risk?

Díky pojištění zrušení cesty All Risk dostanete zpět 90 % ceny letenky v každém z následujících
případů, pokud budou náležitě zdokumentovány:

úraz nebo náhlá nemoc pojištěného,   spolupojištěného nebo jejich příbuzných a
domácích zvířat (např. pes nebo kočka),
potvrzené onemocnění SARS-CoV-2 pojištěného, spolupojištěného nebo jejich
příbuzných (nemoc COVID-19),
zhoršení chronického onemocnění, např. cukrovky,
komplikace během těhotenství,
smrt pojištěného,   spolupojištěného nebo jejich příbuzných,
materiální škoda způsobená náhodnou událostí, kterou utrpěl pojištěný nebo
spolupojištěný, jejíž následky vyžadují pobyt v místě bydliště (např. vloupání do domu,
krádež auta),
ztrátu zaměstnání pojištěného nebo spolupojištěného (s výjimkou ztráty zaměstnání
vinou zaměstnance),
pojištěný nebo spolupojištěný musí zahájit zaměstnáná během plánované cesty, což
zaměstnavatel dříve neoznámil,
změna data zkoušky,
nahlášení úřadům krádeže dokladů pojištěného nebo spolupojištěného, a to takových,
které jsou nezbytné pro cestu (cestovní pas, občanský průkaz atd.),
jiné zdokumentované důvody, které brání cestování.

Co dostanu v případě neúčasti na pojištěné cestě?

V případě, že máte uzavřené pojistění zrušení cesty All Risk, nejpozději do 24 hodin před
plánovanou cestou obdržíte:

90 % ceny letenky.

Pojištění All Risk a klasické pojištění zrušení cesty

Při rezervaci letenek na eSky můžete využít dvou možností pojištění zrušení cesty. Pojištění All
Risk můžete uzavřít pouze při rezervaci a klasické pojištění později, a to až do 5 dnů od rezervace
letenek. Podívejte se, jak se obě možnosti od sebe liší.
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  Pojištění All Risk Klasické pojištění

Důvod zrušení
cesty Každý zdokumentovaný případ (viz příklady) Konkrétně dané případy

Onemocnění
COVID-19

Ano, vystačí pouze dokument potvrzující
onemocnění

Ano, ale pouze v případě
hospitalizacei

Možnost
zakoupení
pojištění

Pouze během rezervace letenky
Po rezervaci letenky (maximálně do 5
dnů po dokončení rezervace)

Vrácení výdajů
na letenky 90 % ceny letenek (do částky 3500 euro) Do 5000 euro

Cena 10 % ceny zakoupených letenek 3 % ceny zakoupených letenek

Pro koho?

Ideální pro ty, kteří:

se obávají onemocnění (také svých
blízkých včetně dětí) před
plánovanou cestou,
pracují nebo studují a obávají se, že
jim povinnosti znemožní
plánovanou cestu,
se potýkají s chronickou nemocí
(např. cukrovkou) a těhotné ženy,
mají domácí zvířata (např. psa nebo
kočku),
chtějí být pojištěni pro případ
neočekávaných situací (např. ztráta
nebo krádež dokumentů)
plánují cestu s velkým předstihem,
chtějí mít jistotu, že náklady na
letenky dostanou zpět,  
kupují nevratné letenky
nízkonákladových společností (např.
Ryanair, Wizz Air, easyJet atd.).

Ideální pro ty, kteří

se chtějí pojistit pro
případy neočekávaných
životních situací.

Jak můžu nahlásit zrušení cesty?

Situace, která znemožňuje zahájení nebo pokračování cesty, musí být nahlášena do 3 dnů od
jejího vzniku telefonicky nebo zasláním zprávy na e-mailovou adresu , uvedenou v potvrzení
o pojištění. Pro urychlení procesu uveďte prosím jméno pojištěného a číslo certi�kátu.

Kdy si můžu zakoupit pojištení All Risk?

Pojištění lze zakoupit pouze při rezervaci letenek. V rezervačním formuláři vyberte pojištění All
Risk. Náklady na pojištění se automaticky připočítají k ceně rezervace, zaplatíte za ni tedy spolu s
letenkami a dalšími vybranými službami.

Pozor! Pojištění zrušení cesty All Risk nelze dokoupit po provedení rezervace na webu eSky.

Kolik stojí pojištění zrušení cesty All Risk? Cena je 10 % z hodnoty letenek, takže pojištění můžete
pořídit za opravdu nízkou cenu, a to zejména v případě rezervace tzv. nevratných letenek
(Ryanair, Wizz Air, easyJet). 

 

Obsahuje tento článek informace, které jste hledali?  Ano  | Ne


