
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Tento dokument neobsahuje úplné Informace o zvoleném pojištění. Úplné předsmluvní a smluvní informace o tomto pojištění 
naleznete ve shrnutí tohoto pojištění a pojistných podmínkách. 

O jaký druh pojištění se jedná? 

Jednorázové cestovní pojištění poskytuje ochranu v případě, kdy potřebujete zrušit cestu nebo kdy nastane neočekávaná událost 
po dobu Vaší cesty, například: potřeba lékařského ošetření při akutním onemocnění či úrazu, potřeba přepravy pacienta, případně 
ztráta zavazadel či zpoždění letu. 

Co je předmětem pojištění? 
Léčebné a jiné výlohy, úrazové pojištění 

 Léčebné a jiné výlohy
Rozsah pojištění: 3.000.000 Kč

 Úraz

 Smrt následkem úrazu
Rozsah pojištění: 100.000 Kč

 Úplná trvalá invalidita
Rozsah pojištění: 200.000 Kč

Události postihující majetek 

 Osobní věci, zavazadla, peníze:
Rozsah pojištění: 30.000 Kč

 Zpoždění zavazadel
Rozsah pojištění: 5.000 Kč

Zpoždění a zrušení cesty 

 Storno nebo zkrácení Vaší cesty
Rozsah pojištění: 10.000 Kč

 Zpoždění cesty z důvodu na straně dopravce
Rozsah pojištění: 7.500 Kč

 Storno cesty z důvodu na straně dopravce
Rozsah pojištění: 5.000 Kč

 Zmeškaný odlet nebo odjezd
Rozsah pojištění: 50.000 Kč

Na co se pojištění nevztahuje? 

 Na osoby starší 70 let.

 Na osoby s trvalým pobytem mimo území České
republiky.

 Na existující poškození zdraví nebo nemoc,
o kterých víte, případně cestování v rozporu
s doporučením lékaře.

 Škodná událost se týká těhotenství nebo porodu,
pokud těhotenství v průběhu cesty trvalo déle než
26 týdnů.

 Jakákoliv újma vzniklá jako důsledek války, invaze
nebo povstání.

 Újma vzniklá v důsledku Vaší protiprávní nebo
trestné činnosti.

 Události, které vznikly z důvodu úpadku cestovní
kanceláře nebo letecké společnosti.

 Léčebné výlohy vynaložené v soukromém
zdravotnickém zařízení v České republice.

 Náklady, které mohou být uhrazeny jinými subjekty
na základě jejich zvláštní povinnosti.

 Újma způsobená v důsledku kontaminace nebo
způsobená radioaktivním či toxickým zařízením.

Existují nějaká omezení v pojistném krytí? 

! Vaše cesta musí vždy začínat a končit v České
republice.

! Pokud potřebujete neodkladnou lékařskou péči,
musíte neprodleně kontaktovat AIG Travel.

Cestovní pojištění 
Informační dokument o pojistném produktu 

Společnost: AIG Europe S.A. Produkt: Cestovní pojištění Finnair 
Společnost AIG Europe S.A. je pojišťovnou zapsanou v lucemburském obchodním rejstříku pod reg. č. B 
218806. Společnost AIG Europe S.A. má sídlo na adrese 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lucemburk, 
daňové identif ikační číslo LU30100608, http://www.aig.lu/. Společnost AIG Europe S.A. získala oprávnění 
k vykonávání činnosti od lucemburského Ministerstva financí (Ministère des Finances), orgánem dohledu je 
Úřad komisaře pro pojišťovnictví (Commissariat aux Assurances), se sídlem na adrese 7, boulevard Joseph 
II, L-1840 Lucemburk, Lucemburské velkovévodství,  tel.: (+352) 22 69 11 - 1,  caa@caa.lu, 
http://www.caa.lu/. 
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! V případě hospitalizace delší než 24 hodin je nutné
nás s touto skutečností obeznámit.

! Zpoždění, ztrátu nebo poškození Vašich osobních
věcí, peněz a pasu musíte do tří dnů oznámit
příslušnému dopravci.

! Ztrátu nebo odcizení peněz nebo pasu nebo
osobních věcí musíte do 24 hodin oznámit policii
nebo příslušnému zastupitelskému úřadu a vyžádat
si oficiální zprávu v písemné podobě.

! Škodnou událost nám musíte oznámit bez
zbytečného odkladu, max. do 31 dnů od konce
Vaší cesty.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 

 Pojištění je poskytováno ve ve dvou variantách s územní platností pro Evropu nebo Svět.

 Pokud zvolíte variantu Evropa, vztahuje se na Vás pojištění kdekoli na území Evropy na západ od Uralu, včetně s
Evropou sousedících ostrovů a neevropských zemí, které sousedí se Středozemním mořem (kromě Alžíru, Izraele,
Jordánska, Libanonu a Libye).

 Pokud zvolíte variantu Svět, vztahuje se na Vás pojištění kdekoli na světě ale pojištění se nikdy nevztahuje na cesty
do, v rámci či přes Kuba, Írán, Severní Korea, Sýrie a oblast Krymu.

Jaké mám povinnosti? 
— Při vyplňování žádosti o naše pojištění nám musíte sdělit veškeré údaje pravdivě a úplně. 

— Musíte nám také sdělit veškeré skutečnosti, které mají význam pro naše rozhodnutí Vás pojistit (například, pokud 
máte v plánu věnovat se nebezpečné aktivitě na Vaší cestě). 

— Dále musíte učinit veškerá opatření, která lze rozumně vyžadovat k předcházení vzniku nebo zmírnění újmy. 

— V případě vzniku pojistné události a žádosti o poskytnutí pojistného plnění nám musíte pojistnout událost nahlásit 
a poskytnout veškeré nezbytné informace a dokumenty k šetření takové pojistné události. 

— Jste také povinen vrátit nám veškeré poskytnuté pojistné plnění, na které vám nevznikl právní nárok, případně pokud 
právní nárok následně odpadl a to do jednoho měsíce od doby, kdy Vás k vrácení vyzveme (například, pokud Vám 
poskytneme pojistné plnění z důvodu ztráty zavazadla, které se následně najde a je Vám vráceno). 

Kdy a jak provádět platby? 
Pojistné je jednorázové a je hrazeno spolu s cenou letenky, způsobem a v termínu stanoveném pro uhrazení ceny 
letenky. 

Kdy pojistné krytí začíná a končí? 
Pojištění rizika zrušení cesty začíná okamžikem, kdy rezervujete Vaši cestu nebo zaplatíte pojistné, podle toho, co 
nastane později. 

U ostatních typů cestovního pojištění začíná pojištění okamžikem, kdy opustíte místo Vašeho bydliště v České republice 
nebo okamžikem, který je uveden v Pojistce, podle toho, co nastane později. 

Pojištění končí okamžikem, kdy se vrátíte do místa svého bydliště v České republice nebo okamžikem uvedeným 
v pojistce, podle toho, co nastane dříve. 

Pojistná smlouva a pojištění zaniká zejména uplynutím pojistné doby, okamžikem návratu do místa bydliště v České 
republice, dohodou, výpovědí (vypovědět lze pojistnou smlouvu s osmidenní výpovědní lhůtou do 2 měsíců od uzavření 
pojistné smlouvy), uplynutím lhůty uvedené v upomínce k zaplacení dloužného pojistného či odstoupením. 

Pojištění vždy trvá maximálně po dobu maximálně jednoho měsíce. 



Jak mohu smlouvu vypovědět? 
Chcete-li vypovědět Vaši pojistnou smlouvou, zašlete prosím Vaši výpověď v písemné formě na adresu: Colonnade 
Insurance S.A., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1, Česká republika, anebo na e-mailovou adresu: 
michaela.mrazova@colonnade.cz. Pro více informací k výpovědi se můžete ozvat na tel: +420 234 108 501. 
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This document does not contain complete information about the type of insurance you have chosen. You can find complete pre-
contractual and contractual information on the policy in the policy summary and insurance terms and conditions. 

What is this type of insurance? 
Single trip travel insurance provides insurance in case you need to cancel your trip or for things that happen unexpectedly whilst 
you are travelling, for example: needing emergency medical assistance for acute illness or injury, needing transport of a patient, 
losing your baggage or flight delay. 

 

What is insured? 
Medical and other expenses, accident insurance 

 Medical and other expenses
Sum insured: CZK 3,000,000

 Injury

 Accidental death
Sum insured: CZK 100,000

 Full permanent disability
Sum insured: CZK 200,000

Events affecting possessions 

 Personal belongings, baggage, money:
Sum insured: CZK 30,000

 Baggage delay
Sum insured: CZK 5,000

Travel delay and cancellation 

 Cancellation or curtailment of your trip
Sum insured: CZK 10,000

 Travel delay due to transport operator’s fault
Sum insured: CZK 7,500

 Travel cancellation due to transport operator’s fault
Sum insured: CZK 5,000

 Missed departure or connection
Sum insured: CZK 50,000

What is not insured? 

 Persons aged over 70.

 Persons permanently residing outside the Czech
Republic.

 Existing damage to health or illness you know
about or possibly travelling contrary to doctor’s
recommendation.

 Claims relating to pregnancy or childbirth, if the
pregnancy during the trip lasted for more than 26
weeks.

 Any damage caused due to war, invasion, or
uprising.

 Damage caused by your illegal or criminal activity.

 Events that have occurred due to bankruptcy of
a travel agency or an airline company.

 Medical expenses incurred in a private medical
facility in the Czech Republic.

 Costs that may be reimbursed by other entities
based on their special obligation.

 Damage caused by contamination or caused by
radioactive or toxic equipment.

Are there any restrictions on cover? 

! Your trip must always start and end in the Czech
Republic.

! You must contact AIG Travel immediately if you
need urgent medical assistance.

! You must notify us in case of hospitalization
exceeding 24 hours.

Travel Insurance 
Insurance Product Information Document 

Company: AIG Europe S.A. Product: Finnair Travel Insurance Policy 
AIG Europe S.A. is an insurance undertaking with R.C.S. Luxembourg number B 218806. AIG Europe S.A. has 
its head office at 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Luxembourg and has VAT registration number 
LU30100608, http://www.aig.lu/. AIG Europe S.A. is authorised by the Luxembourg Ministère des Finances 
and supervised by the Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, GD de 
Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1,  caa@caa.lu, http://www.caa.lu/.  

. 
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! Delay, loss or damage to your personal belongings,
money and passport must be notified to the
relevant transport operator within three days.

! Loss or theft of money or passport or personal
belongings must be notified to the police or to the
relevant embassy office within 24 hours and an
official written report must be requested.

! Insurance event must be notified to us without
undue delay, but no later than within 31 days
following the end of your trip.

Where am I covered? 

 There are two options of cover valid for Europe or Worldwide.

 If you select cover for Europe, this policy covers you anywhere in the continent of Europe west of the Ural, including
Europe’s neighbouring  islands and non-European countries adjacent to the Mediterranean Sea (except for Algeria,
Israel, Jordan, Lebanon and Libya).

 If you select Worldwide, you are covered anywhere in the world but cover is never provided for trips to, in or through
Cuba, Iran, North Korea, Syria or the Crimea region.

What are my obligations? 
— When applying for your policy, you must provide us with all data in an accurate and exhaustive manner. 

— You must also tell us about anything which may affect our decision to insure you (for example, if you plan to take part 
in a dangerous activity while on your trip). 

— You must also take all reasonable steps that can be reasonably required to avoid or reduce any loss. 

— In the event of occurrence of an insured event, if you make a claim, you must inform us about the insured event and 
provide all necessary information and documents that we need to deal with your claim. 

— You must also pay back any amount you are not legally entitled to, or if your legal claim has subsequently ceased to 
exist, within one month from our request to do so (for example, if we pay your claim for lost luggage but the airline 
then finds and returns your luggage to you). 

When and how do I pay? 
Insurance premium is a one-off premium and is paid togehther with the flight ticket, in the manner and within the deadline 
set for payment of the flight ticket. 

When does the cover start and end? 
Cover for cancellation starts when you book the trip or pay your premium, whichever is later. 

Cover under the rest of the policy starts when you leave your place of residence in the Czech Republic or on the date 
stated in your Policy, whichever is later. 

Cover ends when you return home to the place of your residence in the Czech Republic or on the date stated in your 
policy, whichever is earlier. 

Insurance contract and insurance expire in particular by expiration of the insurance period,when you return to the place of 
residence in the Czech Republic, by agreement, termination (insurance contract can be terminated with a notice period of 
eight days within 2 months from concluding the insurance contract),by expiration of the period specified in the reuqest for 
payment of outstanding premium or by withdrawal. 

Insurance always lasts for a maximum period of one month. 



How do I cancel the contract? 
You can cancel your contract by sending a written notice of termination to the address: Colonnade Insurance S.A., 
V Celnici 1031/4, 110 00 Prague 1, Czech Republic, or to the email address: michaela.mrazova@colonnade.cz. For more 
information regrading termination you can contact us by calling: +420 234 108 501. 
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