
Cestovaní do zemí EU

 
1. Zdravotní péče hrazená českou zdravotní pojišťovnou:

+ Péče je poskytována v rámci pojištění, které si hradíte u své zdravotní pojišťovny. Nemusíte tedy 
před odjezdem platit nic navíc.

-
Musíte hradit stejnou spoluúčast jako místní pojištěnci – a ta může být poměrně vysoká. Konkrétní 
informace o výši spoluúčasti v jednotlivých zemích zjistíte v Centru mezistátních úhrad 
(www.cmu.cz).

- Nárok na zdravotní péči nekryje náklady na přepravu nemocného popř. repatriaci ostatků zpět do 
České republiky.

- Může po vás být vyžadováno zaplacení části účtu v hotovosti. V některých státech musíte zaplatit 
při ambulantním ošetření celý účet a s tímto účtem zajít na tamní zdravotní pojišťovnu.

- Musíte čerpat zdravotní péči v zdravotnických zařízeních, která jsou financována z veřejných 
zdrojů.

-
Po návratu z pobytu musíte předložit kompletní účty své zdravotní pojišťovně v ČR. Ta si bude 
ověřovat, zda si nenárokujete proplacení u více pojišťoven, díky čemuž jde o poměrně zdlouhavou 
proceduru.

 
2. Komerční cestovní pojištění od pojišťovny Allianz:
+ Maximální spoluúčast na léčebných výlohách je 500 Kč.
+ Klientům STUDENT AGENCY nabízí Allianz zvýhodněné ceny.
+ Cestovní pojištění od Allianz hradí náklady na léčebné výlohy bez omezení.

+ Cestovní pojištění od Allianz hradí převoz nemocného i repatriaci ostatků na území České republiky 
rovněž bez omezení.

+ Součástí komerčního pojištění u pojišťovny Allianz je také pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti 
za škodu a doplňkové asistenční služby.

+ Při pobytech v délce 6 měsíců a déle si můžete pojištění u české zdravotní pojišťovny odhlásit a 
platit si pouze komerční cestovní pojištění.

+ Pojištění od Allianz zahrnuje základní asistenční služby (tlumočení, komunikace s lékařem atd.)

+ Allianz je seriózní pojišťovna s tradicí a asistenční službou Mondial Assistance s.r.o., která má 
celosvětové pokrytí.

- Komerční pojištění si musíte připlatit.
 

Pojistění stornovacích poplatků

Jako nadstandardní službu nabízí Allianz také pojištění na storno pobytu. Jste-li nuceni pobyt zrušit a 
to především z důvodu vážného akutního onemocnění nebo úrazu, které vyžadují upoutání na lůžko 
nebo hospitalizaci, je možno většinu prostředků (75nebo 90 %) získat díky tomuto pojištění zpět. Cena 
pojištění je stanovena jako 2,5 % z celkové ceny pobytu včetně dopravy - do pojistného plnění se však 
nezahrnují zaplacené náklady na letištní a bezpečnostní poplatky, veškeré druhy pojištění a poplatky 
za vízum. Pojištění na storno pobytu je nutno jej uhradit již při první splátce za jazykový pobyt nelze jej 
přiobjednat dodatečně. Pojištění na storno pobytu nelze zrušit a uhrazená částka je nevratná.

 



Spoluúčast
U pojištění na storno je spoluúčast stanovena ve výši 10 % ze stornovacích poplatků v případě zrušení 
cesty z důvodu vážného akutního onemocnění nebo úrazu, které vyžadují hospitalizaci a ve výši 25 % 
ze stornovacích poplatků v případě zrušení cesty z jiných důvodů dle pojistných podmínek. U pojištění 
léčebných výloh se pojištěný podílí do výše 500 Kč v případě, že celková úhrada za lékařské ošetření 
tuto  částku  nepřesáhne.  U  pojištění  odpovědnosti  za  škodu  do  výše  5  000  Kč.

Upozornění:
Povinností klienta je seznámit se s pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění Allianz. Navštivte 
stránky www.allianz.cz nebo si u nás vyžádejte brožurku Allianz s pojistnými podmínkami.

 

stát USA ambulantně/hospital
izace diagnóza ošetření transport 

nemocného

Illinois hospitalizace pád na schodech: zlom. kosti patní 
(operace + fixace) 523 000 25 000

Illinois ambulantně přepadení: zlom. kosti nosní 
(korekce) 276 000  

Florida ambulantně plombování 1 zubu 4 800  
Washington ambulantně žaludeční potíže 12 500  
Ohio hospitalizace gynekologie (myom) 271 441  
Virginia ambulantně zánět cest dýchacích 4 000  
Illinois ambulantně kožní problémy (opar) 5 000  
Florida hospitalizace polytrauma po dopravní nehodě 600 000 20 000
Georgia ambulantně zánět šlachy u prstu 18 000  
Illinois hospitalizace zánět slepého střeva (operace) 410 000 45 000
 

Proč tolik stoupla cena pojištění do USA?

V roce 2005 došlo ke změně v ceně pojištění do světa. Pojišťovna rozlišila svět na dvě územní zóny: 
svět včetně USA a svět mimo USA. Pojistné do zóny zahrnující USA je o cca 40 – 50% dražší než 
pojištění  do ostatního světa.  Čím je tento rozdíl  způsobený? Pojišťovna byla  nucena reagovat  na 
skutečně vysoké náklady na ošetření, které si zdravotnická zařízení v USA účtují. Na níže uvedených 
příkladech můžete sami posoudit, že náklady jsou skutečně velmi vysoké a že kvalitní pojištění se tedy 
rozhodně vyplatí

http://www.allianz.cz/
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