
 

 

Přehled rozsahů krytí Storna Cesty  
 

 
Pojistitel: AWP P&C 

AWP P&C SA, se sídlem 93400 Saint-Ouen, 7, Rue Dora Maar, Francouzská republika, Registrační číslo: 519 490 080, O.R.Bobigny obchodní 
soud Bobigny,  
č. spisu 2016B01853, provozující činnost v České republice prostřednictvím pobočky 
AWP P&C Česká republika – odštěpný závod zahraniční právnické osoby 
IČ: 276 33 900; sídlem Jankovcova 1596/14b, 170 00 Praha 7 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 56112   
 

 
 

ZA JAKÝCH OKOLNOSTÍ JE MOŽNÉ UPLATNIT STORNO CESTY  
Storno 

Standard 
Storno  

Plus 

Smrt pojištěné osoby   

Nemoc nebo zdravotní stav pojištěného   

Zranění pojištěné osoby   

Zdravotní komplikace v důsledku těhotenství do 32. týdne   

Stabilizované chronické onemocnění déle než 12 měsíců před počátkem pojištění   

Hospitalizace pojištěného   

Obdržení nečekané výpovědi ze strany zaměstnavatele z důvodu organizačních změn   

Přeložení do jiné země v rámci zaměstnání   

Vaše soudní předvolání    

Vaše správní předvolání    

Zákonná odluka nebo rozvod   

Nařízení místní vlády k evakuaci nebo zákazu vstupu   

Transplantace orgánů   

Poškození soukromého majetku nebo vloupání   

Karanténa   

Poškození, krádež a ztráta cestovních dokladů   

Krádež vozidla     

Dopravní nehoda   

Zpoždění veřejné dopravy    

Zmeškání odjezdu z ČR z důvodu dopravní nehody vozidla či vlaku nebo živelní události,  
která poškodila vozidlo či vlak. 

  

Zrušení nebo omezení cesty spolucestujícího    

Problémy s očkováním nebo zdravotní komplikace s tím spojené   

Smrt spolucestujícího   

Nemoc nebo zdravotní stav spolucestujícího   

Zranění spolucestujícího   

Smrt člena rodiny   

Zranění člena rodiny   

Nemoc nebo zdravotní stav člena rodiny   

Soudní předvolání spolucestujícího   

Poškození soukromého majetku nebo krádež vloupáním u spolucestujícího   

Hospitalizace člena rodiny   

Karanténa spolucestujícího   

Opakování zkoušky nebo školního roku    

Teroristický útok 
 

 

Zamítnutí víz 
 

 

Zrušení dopravy 
 

 

Nepředvídatelné politické nepokoje 
 

 

Spoluúčast 20% 0% 

Cena 4% 5,87% 

  

Podmínka sjednání/ uzavření storna cesty:  

Pojištění storna může být sjednáno nejpozději do 21 dní po zaplacení cestovní služby a zároveň tak, aby sjednání storna bylo nejpozději do 30 dnů před 
plánovaným odjezdem. Pokud je doba plánovaného odjezdu kratší než 30 dnů, pojištění storna musí být sjednáno nejpozději do 1 dne 
(24 hod) po zaplacení cestovní služby.  

 


