
PRODUKTOVÁ 
KARTA

KOLUMBUS KOLUMBUS 
ABONENT

Krátkodobé pojištění, 
maximálně na 1 rok

Vhodné pro  
jednorázové cesty

Roční cestovní 
pojištění

Vhodné pro opakované 
cesty do zahraničí

Cestovní pojištění

Produkty cestovního pojištění

Pojištění lze sjednat: kalkulačním programem KNZ

  na tiskopise „Pojistná smlouva cestovního pojištění  
KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT – interaktivní pdf“

Pojistník: fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba

Pojištěný: občan ČR nebo cizí státní občan (cizí státní občany nelze  
pojistit na nepřetržité pobyty v zahraničí nad 90 dnů)

Počátek pojištění: pokud je pojištění sjednané v den odjezdu, uvede se do PS kromě  
data i hodina uzavření PS

  pokud je klient v době sjednání pojištění v zahraničí a nové pojištění 
nenavazuje na cestovní pojištění sjednané v Kooperativě, PS je možné 
uzavřít, ale s čekací dobou 7 dní od data sjednání PS

Splatnost pojištění: v den uzavření pojistné smlouvy (pojistné musí být připsáno  
na účet do 15 dnů od data uzavření smlouvy)

Základní informace o pojištění
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KOLUMBUS 
 

KOLUMBUS ABONENT 

Územní  
platnost 

ČR
Evropa
Celý svět 

Evropa
Celý svět 

Lze sjednat  
ve variantě 

KLASIK 
PLUS 

KLASIK 
PLUS 

Rozsah  
pojištění 

LVZ
ÚZO
LVZ + ÚZO
LVZ + ÚZO + vybraná připojištění (storno, 
sportovní vybavení, holiday, krátkodobě 
opuštěná domácnost) 

K pojištění LVZ ve variantě KLASIK i PLUS 
lze sjednat volitelnou variantu pojištění 
ÚZO (KLASIK, nebo PLUS) a naopak.

PRO INFO

LVZ
LVZ + ÚZO
LVZ + ÚZO + storno 
 

K pojištění LVZ ve variantě KLASIK i PLUS 
lze sjednat pouze shodnou variantu pojištění 
ÚZO (tj. například k LVZ ve variantě KLASIK 
lze sjednat pojištění ÚZO ve variantě 
KLASIK).

PRO INFO

Věk 
pojištěného 

Baby (B) ZDARMA
• dítě/děti do 6 let 
Junior (J) SLEVA 50 %
• dítě ve věku od 6 let do 18 let
Dospělý (D) 
• osoba ve věku od 18 let do 70 let
Senior (S) U LVZ PŘIRÁŽKA 100 %
• osoba ve věku nad 70 let

Baby (B) ZDARMA  
• dítě/děti do 6 let 
Dospělý (D) 
• osoba ve věku od 6 let do 70 let
Senior (S) 
• osoba ve věku nad 70 let

Délka pobytu 
v zahraničí 
a prodloužení 
pojistné doby 

• pobyt v zahraničí časově navazuje na 
původní pojištění

• prodloužení je žádáno nejpozději v den 
uplynutí pojistné doby (LVZ), nebo 
nejpozději 1 den před jejím uplynutím (ÚZO)

• pojistná doba i s prodloužením nesmí 
přesáhnout 365/ 366 (LVZ, ÚZO – Evropa 
či Svět)/90 (ÚZO – ČR) po sobě jdoucích 
kalendářních dnů

• délka pobytu v zahraničí nesmí překročit 
45 po sobě jdoucích kalendářních dnů

• počet výjezdů není omezen
• prodloužení CP na dobu delší než 45 dnů po 

sobě jdoucích:
– pro prvních 45 dnů: KOLUMBUS ABONENT
– pro pobyt nad 45 dní: KOLUMBUS

Rekreační 
pobyty 
a zájezdové 
akce dětí 
a školní 
mládeže do  
18 let v ČR 

Lze sjednat pouze úrazové pojištění za 5 Kč/os/
den zaškrtnutím pole „Dětský tábor“. 

Pojištění úrazu pro dospělou osobu lze 
sjednat v případě, že je pojištěno minimálně 
5 osob mladších 18 let.

PRO INFO —

Podmínka 
sjednání 

— —

Další informace
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Varianty pojištění

KLASIK PLUS 

Předcestovní asistence

T IP  Turistické a cestovní informace,  
informace o bezpečnosti v cílové zemi,  
administrativně právní informace

 

Travel asistent +420 226 258 015 

T IP  Asistence v případě provozních  
nepravidelností v letecké přepravě
• Zpoždění letu o více než 3 hodiny
• Zrušení letu
• Odepření nástupu na palubu
• Zmeškání navazujícího letu
• Snížení dopravní třídy
telefonická konzultace – poskytnutí nezbytných informací,  
nebo pomoc při uplatnění nároku na kompenzaci vůči leteckému přepravci

  

Léčebné výlohy v zahraničí

Léčebné výlohy v zahraničí
například náklady na: ambulantní lékařské ošetření, akutní neodkladnou operaci, 
ošetření (pobyt) v nemocnici, léky, dopravu do nejbližšího zdravotnického 
zařízení, repatriaci ze zahraničí zpět do ČR, vyslání doprovázející osoby

5 000 000 Kč 10 000 000 Kč 

Zásah horské služby 500 000 Kč 1 000 000 Kč 

Zubní ošetření 10 000 Kč 20 000 Kč 

Náklady na přepravu při ztrátě nebo zničení  
cestovních dokladů 25 000 Kč 50 000 Kč 

Náklady na přepravu při zmeškání odjezdu do ČR 5 000 Kč 10 000 Kč 

Asistenční služby:

Doprovázející osoba – doprava do limitu léčebných výloh do limitu léčebných výloh

Doprovázející osoba – ubytování 10 000 Kč 
max. 2 000 Kč/den

15 000 Kč 
max. 3 000 Kč/den

Náhradní pracovník – doprava, cestovní pojištění do limitu léčebných výloh do limitu léčebných výloh

Náhradní pracovník – ubytování 10 000 Kč 
max. 2 000 Kč/den

15 000 Kč 
max. 3 000 Kč/den

Osoba účastnící se pohřbu pojištěného  
v zahraničí – doprava do limitu léčebných výloh do limitu léčebných výloh

Osoba účastnící se pohřbu pojištěného  
v zahraničí – ubytování

10 000 Kč 
max. 2 000 Kč/den

15 000 Kč 
max. 3 000 Kč/den

Zprostředkování finanční pomoci bez limitu bez limitu

Telefonické tlumočení
například při styku s policií, jednáním se státními orgány,  
se zdravotnickými zařízeními, při jednání na celním úřadě,  
při vyplňování nezbytných formulářů

 

V CENĚ POJIŠTĚNÍ

V CENĚ POJIŠTĚNÍ
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KLASIK PLUS

Sportovní činnosti:

Základní sport   

Aktivní sport    

Organizovaný sport
lze sjednat pouze k pojištění KOLUMBUS

  

Extrémní sport
lze sjednat pouze k pojištění KOLUMBUS  
a se souhlasem ÚPMO/OCP 

   

Úraz, zavazadla, odpovědnost (ÚZO)

Úrazové pojištění
• Smrt následkem úrazu
• Trvalé následky úrazu
    v případě úrazu při dopravní nehodě vyplatíme dvojnásobek pojistného plnění

• Kompenzace pobytu v nemocnici
    pouze pro územní platnost Evropa nebo Svět 

100 000 Kč
200 000 Kč

500 Kč/den 
max. 7 500 Kč

200 000 Kč
400 000 Kč

1 000 Kč/den 
max. 15 000 Kč

Pojištění zavazadel
• V rámci limitu pro pojištění zavazadel věci umístěné  

ve stanu, v přívěsu či v nosiči vozidla 

30 000 Kč 
3 000 Kč 

50 000 Kč 
3 000 Kč

Pojištění zpoždění zavazadel 1 000 Kč/hod
max. 8 000 Kč

1 500 Kč/hod
max. 10 000 Kč

Pojištění zpoždění letu 1 000 Kč/hod
max. 8 000 Kč

1 500 Kč/hod
max. 10 000 Kč

T IP  Pojištění odpovědnosti
• V rámci limitu pro pojištění odpovědnosti  

Spoluúčast na zapůjčeném vozidle
pouze pro územní platnost Evropa nebo Svět

• Právní pomoc
pouze pro územní platnost Evropa nebo Svět

4 000 000 Kč
 

nepojištěno

nepojištěno

5 000 000 Kč
 

10 000 Kč

200 000 Kč

Pojištění přerušení cesty
lze sjednat pouze s LVZ pro územní platnost Evropa nebo Svět

10 000 Kč 15 000 Kč 

Pojištění nevyužité cestovní služby
lze sjednat pro ČR, nebo s LVZ pro územní platnost Evropa nebo Svět

10 000 Kč 15 000 Kč 

Doplňková pojištění

Pojištění storno
• Zrušení cestovní služby pojištěným
• Cestovní služba zrušená poskytovatelem

• Vzniklé vícenáklady z důvodu zrušení či zpoždění 
cestovní služby poskytovatelem 

80 % ze stornopoplatku
max. 80 % z celkové ceny cestovní 

služby uvedené na smlouvě

80 % doložených  
vícenákladů 
max. 30 000 Kč

80 % ze stornopoplatku
max. 80 % z celkové ceny cestovní 

služby uvedené na smlouvě

80 % doložených  
vícenákladů 
max. 30 000 Kč

Asistenční služba HOLIDAY
lze sjednat pouze ke krátkodobým smlouvám KOLUMBUS  
na max. 30 dní souvislého pobytu

 

Krátkodobě opuštěná domácnost
lze sjednat pouze ke krátkodobým smlouvám KOLUMBUS  
na max. 30 dní souvislého pobytu

 

T IP  Sportovní vybavení
• Nájem náhradního sportovního vybavení
• Náhrada za újmu na pronajatém sportovním vybavení

lze sjednat pouze k ÚZO, nebo ÚZO + LVZ pro územní platnost Evropa  
nebo Svět

10 000 Kč
5 000 Kč 

10 000 Kč
5 000 Kč 

V CENĚ POJIŠTĚNÍ



5

ČR Evropa  
vyjma území ČR

Svět  
vyjma území ČR

Léčebné výlohy v zahraničí (LVZ)    

Úraz, zavazadla, odpovědnost (ÚZO) KOLUMBUS – max. na 90 dnů 
po sobě jdoucích 

KOLUMBUS – max. na 1 rok KOLUMBUS – max. na 1 rok

Pojištění storno    

Asistenční služba HOLIDAY 
územní rozsah je omezený územní rozsah je omezený

Krátkodobě opuštěná domácnost    

Sportovní vybavení   

Travel asistance  

Předcestovní asistence 

Územní platnost

Slevy na pojistném
KOLUMBUS KOLUMBUS 

ABONENT 

Klienti ČS 10 % (LVZ, ÚZO) 10 % 

Zaměstnanci FSČS 20 % (LVZ, ÚZO) 20 % 

Mládež 18–26 let 20 % (LVZ, ÚZO) 20 %

K povinnému ručení, pojištění majetku, odpovědnosti občanů, podnikatelskému pojištění nebo životnímu pojištění 
od Kooperativy získává pojistník slevu až 75 % na cestovní pojištění KOLUMBUS ABONENT ve variantě KLASIK.

Výhody lze převést na jinou osobu – rodinného příslušníka. Věk pojištěného do 75 let.

KOLUMBUS ABONENT (KLASIK) Cena bez slevy Cena po slevě 

LVZ + Předcestovní asistence + Travel asistent 1 600 Kč 400 Kč 

LVZ + Předcestovní asistence + Travel asistent + ÚZO 2 060 Kč 620 Kč

LVZ + Předcestovní asistence + Travel asistent + ÚZO + storno 2 360 Kč 820 Kč

Program BONUS+


