
TRAVELFINE – pojištění storna/přerušení zájezdu 

Pojištění TRAVELFINE tedy kryje situace, kdy: 

A) nelze na daný program vycestovat – 35 důvodů – všechny najdete u pojistných podmínek 

pojištění TRAVELFINE na hlavní stránce... 

 

B) je nutné program předčasně ukončit – důvody najdete u pojistných podmínek pojištění 

TRAVELFINE na hlavní stránce... 

Při výběru pojistného limitu si tak vyberete, jakou částku si přejete pojistit. Částky jsou stanoveny 

v USD, tedy v amerických Dolarech – je tedy nutno částku vynásobit vybraným kurzem... 

CO JE TEDY KRYTO TÍMTO POJIŠTĚNÍM? 

1. Registrační, programové poplatky či vízové poplatky 

2. Náklady spojené s dopravou, tedy letenky, jízdenky, pronájmy aut.... 

3. Náklady spojené s ubytováním, tedy různé formy záloh či plateb za ubytování 

4. Pojištění a další podobné poplatky... 

Níže jsou příklady některých programů, jak pojištění aplikovat: 

 

PŘÍKLAD 1 – Lucka letí pracovat do Řecka a bojí se, jak jí dopadne zkouškové, zda odletí včas...do 

deadline stanoveného zaměstnavatelem... rozhodne se tedy pojistit se.... 

Pojištění storna/ukončení  Limit 0-700 USD/15400 Kč 
Registrační poplatek 3000 Kč/125 USD 

Programový poplatek 350 GBP/ 465 USD 

Letenka 100 USD 

CELKOVÉ ZDROJE KRYTÉ STORNO POJIŠTĚNÍM 690 USD 

CENA POJIŠTĚNÍ 600 Kč/25 USD 

*Jinými slovy, za poplatek cca 600 Kč si můžete pojistit výdaje až do částky cca 15400 Kč 

** Přepočty mezi měnami jsou orientační, vždy je třeba uvažovat kurzy platné pro daný den! 

 

PŘÍKLAD 2 – Karel letí na Work and Travel do USA, co kdyby se mu něco stalo, hraje vrcholově sport... 

tu a tam má nějaký úraz a ten by mohl být pro něj stopka... 

Pojištění storna/ukončení Limit 701-1300 USD/15400-28600 Kč 
Registrační poplatek 4500 Kč/200 USD 

Sevis Fee 770 Kč/35 USD 

Poplatok za víza – US. Embassy fee 3300 Kč/150 USD 

Vízový poplatek U.S. Sponzorovi 13200 Kč/600 USD 

Storno části ceny letenky 5500 Kč/250 USD 

CELKOVÉ ZDROJE KRYTÉ STORNO POJIŠTĚNÍM 27270 Kč/1235 USD 

CENA POJIŠTĚNÍ 770 Kč/35 USD 

*Jinými slovy, za poplatek cca 770 Kč si můžete pojistit výdaje až do částky cca 28600 Kč 

** Přepočty mezi měnami jsou orientační, vždy je třeba uvažovat kurzy platné pro daný den! 

 



PŘÍKLAD 3 – Julie se moc těší na svůj pracovní pobyt v Kanadě ve Vancouveru. Jenže letí až za několik 

měsíců a teď jí čekají státnice. Pokud by ale po státnicích dostala skvělou nabídku práce v Evropě, 

mohla by svou cestu do Kanady zrušit. 

Pojištění storna/ukončení Limit 1301-3700USD/28600-81400Kč 
Registrační poplatek 7000 Kč/315 USD 

Programový poplatek   14500Kč/490GBP/610 USD 

Vízový poplatek kanadské vládě 341 CAD/230 USD 

Splátka - ubytování v zahraničí 29700 Kč/1350 USD 

Letenka – komplet storno 17600 Kč/800 USD 

CELKOVÉ ZDROJE KRYTÉ STORNO POJIŠTĚNÍM 77700 Kč/3305 USD 

CENA POJIŠTĚNÍ 1380Kč/60 USD 

*Jinými slovy, za poplatek cca 1380 Kč si můžete pojistit výdaje až do částky cca 81400 Kč 

** Přepočty mezi měnami jsou orientační, vždy je třeba uvažovat kurzy platné pro daný den! 

 

Tyto příklady jsou inspirativní – ale přehledně umožňují pochopit, jak a co lze pojistit. V případě 

pojistné události pak pojištěný předá všechny podklady pojišťovně TRAVELFINE. Doba vypořádání 

pojistné události je obvykle 30-60 dnů. 

Pojištění TRAVELFINE vám v dnešní proměnlivé době umožní plánovat si svou budoucnost bez obav 

co by stalo... kdyby       

Máte přesto otázky? Pište na pojisteni@czech-us.cz 

 

mailto:pojisteni@czech-us.cz

