
 

Sazebník cestovního pojištěníSazebník cestovního pojištěníSazebník cestovního pojištěníSazebník cestovního pojištění    pro ESO travel a.s.pro ESO travel a.s.pro ESO travel a.s.pro ESO travel a.s.    
 
    

A1)A1)A1)A1)    paušální balíčky bez paušální balíčky bez paušální balíčky bez paušální balíčky bez pojištění pojištění pojištění pojištění stornstornstornstornovacích poplatkůovacích poplatkůovacích poplatkůovacích poplatků        

Sazba 
Popis sazby 
Zóna 8 – Celý svět kromě ČR (1-10 dní) 

Dospělí 16 – 70 let    Děti 0-15 let 

8E10 
léčebné výlohy v zahraničí 

690,- Kč 345,- Kč 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby 

 Zóna 8 - Celý svět kromě ČR (11-17 dní)    
8E17 léčebné výlohy v zahraničí 

890,- Kč 445,- Kč 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby  

 Zóna 8 - Celý svět kromě ČR (18 – 24 dní)   
8E24 léčebné výlohy v zahraničí 

1 490,- Kč 745,- Kč 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby  

 Zóna 8 - Celý svět kromě ČR (25 – 31 dní)  
8E31 léčebné výlohy v zahraničí 

1 988,- Kč 994,- Kč 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby  

 Zóna 8 - Celý svět kromě ČR (32 – 60 dní)  
8E60 léčebné výlohy v zahraničí  

3 176,- Kč     1 588,- Kč 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby 

 
Zóna 8 – Celý svět kromě ČR (1-10 dní) 

(3 děti do 15 let včetně + 2 dospělé 
osoby do 70 let včetně) 

8F10 léčebné výlohy v zahraničí 
1 490,- Kč 

úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby  
 

Zóna 8 - Celý svět kromě ČR (11-17dní) 
(3 děti do 15 let včetně + 2 dospělé 

osoby do 70 let včetně) 
8F17 léčebné výlohy v zahraničí 

1 980,- Kč 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby  

 

    

A2) paušální balíčky sA2) paušální balíčky sA2) paušální balíčky sA2) paušální balíčky s    pojištěním stornovacích poplatků do limitu 4pojištěním stornovacích poplatků do limitu 4pojištěním stornovacích poplatků do limitu 4pojištěním stornovacích poplatků do limitu 40000    000,000,000,000,----Kč na osobuKč na osobuKč na osobuKč na osobu    

Sazba 
Popis sazby 
Zóna 8 – Celý svět kromě ČR (1-10 dní) 

Dospělí 16 – 70 let    Děti 0-15 let 

8ES 
léčebné výlohy v zahraničí 

890,- Kč 445,- Kč 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby 
stornovací poplatky  ( max. 40 000,-Kč na osobu )   

 Zóna 8 - Celý svět kromě ČR (11-17 dní)    
 

8ES1 
léčebné výlohy v zahraničí 

1 160,- Kč 580,- Kč 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby  
stornovací poplatky  ( max. 40 000,-Kč na osobu )   

 Zóna 8 - Celý svět kromě ČR (18 – 24 dní)   
 

8ES2 
léčebné výlohy v zahraničí 

1 780,- Kč 890,- Kč 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby  
stornovací poplatky  ( max. 40 000,-Kč na osobu )   

 
Zóna 8 – Celý svět kromě ČR (1-10 dní) 

(3 děti do 15 let včetně + 2 dospělé 
osoby do 70 let včetně) 

 
8FS 

léčebné výlohy v zahraničí 
1 980,- Kč 

úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby  
stornovací poplatky  ( max. 40 000,-Kč na osobu )  

 
Zóna 8 - Celý svět kromě ČR (11-17dní) 

(3 děti do 15 let včetně + 2 dospělé 
osoby do 70 let včetně) 

 
8FS1 

léčebné výlohy v zahraničí 
2 560,- Kč úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby  

stornovací poplatky  ( max. 40 000,-Kč na osobu ) 
 



 

    

B1)B1)B1)B1)    paušální balíčky bez paušální balíčky bez paušální balíčky bez paušální balíčky bez pojištění stornovacích poplatkůpojištění stornovacích poplatkůpojištění stornovacích poplatkůpojištění stornovacích poplatků        

Sazba 
Popis sazby 

Zóna 8 – Celý svět kromě ČR (1-10 dní) 
Dospělí 16 – 70 let    Děti 0-15 let 

8ET 
léčebné výlohy v zahraničí 

950,- Kč 475,- Kč 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby 

 Zóna 8 - Celý svět kromě ČR (11-17dní)   

8ET1 
léčebné výlohy v zahraničí 

1730,- Kč 865,- Kč 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby  

 Zóna 8 – Celý svět kromě ČR (18-24 dní)   

8ET2 
léčebné výlohy v zahraničí 

2 062,- Kč 1 031,- Kč 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby  

 Zóna 8 - Celý svět kromě ČR (25-31 dní)   

8ET3 
léčebné výlohy v zahraničí 

2 628,- Kč 1 314,- Kč 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby  

 Zóna 8 – Celý svět kromě ČR (32-60 dní)   

8ET4 
léčebné výlohy v zahraničí 

3 986,- Kč 1 993,- Kč 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby  

 
Zóna 8 – Celý svět kromě ČR (1-10 dní) 

(3 děti do 15 let včetně + 2 dospělé 
osoby do 70 let včetně) 

8EF 
léčebné výlohy v zahraničí 

2050,- Kč 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby  

 
Zóna 8 - Celý svět kromě ČR (11-17dní) 

(3 děti do 15 let včetně + 2 dospělé 
osoby do 70 let včetně) 

8EF1 
léčebné výlohy v zahraničí 

3740,- Kč 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby 

 
Zóna 8 - Celý svět kromě ČR (18-24 dní) 

(3 děti do 15 let včetně + 2 dospělé 
osoby do 70 let včetně) 

8EF3 
léčebné výlohy v zahraničí 

4 744,- Kč 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby 

 
    
 
 
B2) paušální balíčky B2) paušální balíčky B2) paušální balíčky B2) paušální balíčky ssss    pojištěním stornovacích poplatků do limitupojištěním stornovacích poplatků do limitupojištěním stornovacích poplatků do limitupojištěním stornovacích poplatků do limitu    50505050    000,000,000,000,----Kč + 80Kč + 80Kč + 80Kč + 80    000000000000,,,,----    KčKčKčKč    + + + + 
120120120120    000,000,000,000,----KčKčKčKč    na osobuna osobuna osobuna osobu                                        

Sazba 
 

Popis sazby 
Zóna 8 – Celý svět kromě ČR (1-10 dní) 

Dospělí 16 – 70 let Děti 0-15 let 

 
8E50 

léčebné výlohy v zahraničí 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby 
stornovací poplatky  ( max. 50 000,-Kč na osobu ) 

1950,- Kč 975,- Kč 

8E80 stornovací poplatky  ( max. 80 000,-Kč na osobu ) 2550,- Kč 1 275,- Kč 

8E12 stornovací poplatky  ( max. 120 000,-Kč na osobu ) 3350,- Kč 1 675,- Kč 

 Zóna 8 – Celý svět kromě ČR  (11-17dní)   

8T50 
léčebné výlohy v zahraničí 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby  
stornovací poplatky  ( max. 50 000,-Kč na osobu ) 

2730,- Kč 1 365,- Kč 

8T80 stornovací poplatky  ( max. 80 000,-Kč na osobu ) 3330,- Kč 1 665,- Kč 
8T12 stornovací poplatky  ( max. 120 000,-Kč na osobu ) 4130,- Kč 2 065,- Kč 

 Zóna 8 - Celý svět kromě ČR (18-24 dní)   

8T24 
léčebné výlohy v zahraničí 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby 
stornovací poplatky (max. 80 000,- Kč na osobu) 

3 662,- Kč 1 831,- Kč 

8TS2 stornovací poplatky (max. 120 000,- Kč na osobu) 4 462,- Kč 2 231,- Kč 



 

 Zóna 8 – Celý svět kromě ČR (25-31 dní)   

8T31 
léčebné výlohy v zahraničí 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby 
stornovací poplatky (max. 80 000,- Kč na osobu) 

4 228.- Kč 2 114,- Kč 

8TS3 stornovací poplatky ( max. 120 000,- Kč na osobu ) 5 028,- Kč 2 514,- Kč 
 Zóna 8 - Celý svět kromě ČR (32-60 dní)   

8T60 
léčebné výlohy v zahraničí 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby 
stornovací poplatky (max. 80 000,- Kč na osobu) 

5 586,- Kč 2 793,- Kč 

8TS6 stornovací poplatky (max. 120 000,- Kč na osobu) 6 386,- Kč 3 193,- Kč 
 

Zóna 8 - Celý svět kromě ČR (1-10 dní) 
(3 děti do 15 let včetně + 2 dospělé 

osoby do 70 let včetně) 

8F50 
léčebné výlohy v zahraničí 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby 
stornovací poplatky  ( max. 50 000,-Kč na osobu ) 

4550,- Kč 

8F80 stornovací poplatky  ( max. 80 000,-Kč na osobu ) 6050,- Kč 
8F12 stornovací poplatky  ( max. 120 000,-Kč na osobu ) 8050,- Kč 

 
Zóna 8 – Celý svět kromě ČR  (11-17dní) 

(3 děti do 15 let včetně + 2 dospělé 
osoby do 70 let včetně) 

8EF5 
léčebné výlohy v zahraničí 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby  
stornovací poplatky  ( max. 50 000,-Kč na osobu ) 

6240,- Kč 

8EF8 stornovací poplatky  ( max. 80 000,-Kč na osobu ) 7740,- Kč 
8EF2 stornovací poplatky  ( max. 120 000,-Kč na osobu ) 9740,- Kč 

 
Zóna 8 – Celý svět kromě ČR (18-24 dní) 

(3 děti do 15 let včetně + 2 dospělé 
osoby do 70 let včetně) 

8EF6 
léčebné výlohy v zahraničí 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby  
stornovací poplatky (max. 80 000,- Kč na osobu) 

8 744,- Kč 

8EF7 stornovací poplatky (max. 120 000,- Kč na osobu) 10 774,- Kč 
    
 
CCCC1111) ) ) ) Cesta kolem SvětaCesta kolem SvětaCesta kolem SvětaCesta kolem Světa    ----    paušální balíček na 25 dní paušální balíček na 25 dní paušální balíček na 25 dní paušální balíček na 25 dní     

Sazba Zóna 8 - Celý svět kromě ČR ( max.25 dní) 
Osoby 0-70 let 

 

8S25 
léčebné výlohy v zahraničí 

2 600,- Kč úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby 

    
 
CCCC2222) ) ) ) Cesta kolem SvětaCesta kolem SvětaCesta kolem SvětaCesta kolem Světa    ----    paušální balíček na 2paušální balíček na 2paušální balíček na 2paušální balíček na 22222    dní dní dní dní     

Sazba Zóna 8 - Celý svět kromě ČR ( max.22 dní) Osoby 0-70 let 

8S22 
léčebné výlohy v zahraničí 

2 288,- Kč 
úraz + zavazadla + odpovědnost + doplňkové asist. služby 

    
    

CCCC3333) ) ) ) SSSSamostatné pojištění stornovacích poplatků amostatné pojištění stornovacích poplatků amostatné pojištění stornovacích poplatků amostatné pojištění stornovacích poplatků     
Sazba 
 

                   Bez spoluúčasti                                                                                    Osoby 0-70 let 

8S3 cena na osobu  24 990,- Kč 
 

    



 

D) Samostatné pojištění stornovacích poplatků D) Samostatné pojištění stornovacích poplatků D) Samostatné pojištění stornovacích poplatků D) Samostatné pojištění stornovacích poplatků     
Sazba 
 

Zóna 8 - Celý svět kromě ČR                                                                       Pro všechny věkové kategorie 

8S50 stornovací poplatky (max. 50 000,- Kč na osobu) 1 000,- Kč 

8S80 stornovací poplatky (max. 80 000,- Kč na osobu) 1 600,- Kč 

8S12 stornovací poplatky (max. 120 000,- Kč na osobu) 2 400,- Kč 

    
EEEE) Připojištění rizikových sportů k) Připojištění rizikových sportů k) Připojištění rizikových sportů k) Připojištění rizikových sportů k    paušálním paušálním paušálním paušálním balíčkůmbalíčkůmbalíčkůmbalíčkům    

Zóna 8 - Celý svět kromě ČR  Dospělí 16 – 70 let 
1. a každý další den 

       Děti 0-15 let 
1. a každý další den 

připojištění rizikových sportů 40,- Kč 20,- Kč 
1   Připojištění rizikových sportů se sjednává pro rizika dle části II., III., IV. a VI. ZPP: 
  - lze sjednat pro osoby od 0-70 let 
  - lze sjednat výběrově jen pro některé osoby na pojistné smlouvě 
 
� Před sjednáním připojištění je nutné kontaktovat úsek cestovního pojištění 
 


