
Pojišťovací poradna - cestovní pojištění

Ano, v zemích EU je možné využít zdravotního pojištění. Pojištěním je ale kryto 
pouze zdraví, v dané nemocnici Vás pouze ošetří. Není pojištěna repatriace, 
transfery, asistenční služba, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti atd. 
Dále se na Vás vztahují konkrétní právní předpisy dané země. Je nutné 
uhrazení spoluúčasti a poplatků, např. ve Francii je 30 % spoluúčast na náklady 
za lékařské ošetření a hradí se 1 EUR za návštěvu lékaře. V nemocnici se hradí 
18 EUR/den + 20 % nákladů. Informace o poplatcích a spoluúčasti v daných 
zemích naleznete na http://www.cmu.cz/. Zdravotní pojištění se vztahuje 
pouze na ošetření ve státních nemocnicích. V soukromých nemocnicích hrozí 
riziko platby celkových nákladů.

Má smysl se pojišťovat pro cesty do zahraničí zvlášť, anebo využít 
pojištění k platební kartě? Tomáš K., facility manažer
Jak vyplývá z názvu „platební karta“, hlavním účelem je bezhotovostní platba. 
Hlavním úskalím pojištění v platební kartě je skutečnost, že pojištění bývá 
velmi omezené – nízké pojistné částky,  velmi často nejsou kryta všechna 
důležitá rizika. Ve srovnání s klasickým cestovním pojištěním v platebních 
kartách naleznete více výluk a omezení. U některých platebních karet je nutné 
pro aktivaci cestovního pojištění zaplatit zájezd či ubytování právě touto 
kartou, jinak cestovní pojištění není platné. Nelze jednoznačně zavrhnout 
cestovní pojištění v platební kartě. Vždy je důležité seznámit se s rozsahem 
pojištění, podmínkami pro využití a především výlukami z pojištění. 

www.respect.cz

Příklad nákladů na ošetření v zahraničí:
• ambulantní převoz Tunis - Praha: 470 000 Kč 
• zlomená klíční kost (hospitalizace, převoz) - Egypt: 1 134 000 Kč
• zlomená noha (hospitalizace, převoz) - Čína: 1 230 000 Kč
• operace slepého střeva - USA: 500 000 Kč

Co by mělo být rozhodujícím pro výběr pojištění na cesty do zahraničí? 
Jiří P., podnikatel ve výrobě

Nikdy by neměla být rozhodující pouze cena za pojištění, ale zda je nastaveno 
podle Vašich potřeb, očekávání a obsahuje přiměřený rozsah krytí pro 
konkrétní cestu a její účel. Důležitou součástí musí být také kvalitní asistenční 
služba, která se o Vás v případě vzniklé situace profesionálně postará 
a zajistí vše potřebné. Pro výběr optimálního pojištění je vždy důležité sdělit 
pojišťovně či makléři, co budete v zahraničí konkrétně dělat, a ti vás musí na 
případné nedostatky ve Vašich požadavcích upozornit.

Jsem v rámci cestovního pojištění krytá v případě těhotenských 
komplikací v zahraničí? Adéla B., manažerka
Ano, ale je důležité zjistit podmínky daného pojištění. Téměř většina 
pojišťoven na trhu je ochotna pojistit těhotnou ženu pouze do 26. týdne 
trvání těhotenství. Po uplynutí této doby nejsou kryty žádné náklady spojené 
s těhotenstvím. Žena by samozřejmě měla mít vyjádření lékaře o normálním 
průběhu těhotenství bez komplikací. V případě, že lékař nedoporučí cestovat, 
náklady spojené s těhotenstvím pojištěny nebudou.

Miloslav Mádle, ředitel divize Life

Lze vycestovat do zemí EU jen se zdravotním pojištěním hrazeným 
v ČR? Kateřina R., podnikatelka


