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NÁZEV PRODUKTU 
STORNO - Pojištění storno poplatků 

PRODUCT OWNER  
Colonnade Insurance S.A. organizační složka 

Oddělení Accident & Health 

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU – OBECNÉ ZACÍLENÍ 
Klient – fyzická osoba, který si sjedná pojistnou ochranu při rezervaci cesty nebo pobytu, v tuzemsku 
nebo v zahraničí. 
 
SPECIFIKACE PRODUKTU 
Pojištění kryje tato rizika: 

a) Vaše nemoc, úraz nebo úmrtí; 

b) nemoc, úraz nebo úmrtí rodinného příslušníka, obchodního partnera nebo jiné osoby, s níž 
jste si cestu rezervoval/a nebo u níž jste měl/a být ubytován/a; 

3) nemoc, úraz nebo úmrtí rodinného příslušníka, který s Vámi necestuje, ale o něhož se musíte 
prokazatelně postarat; 

d) zjištění těhotenství po uzavření pojištění, pokud lékař cestu ze zdravotních důvodů nedoporučil; 

e) vážná nemoc, vážný úraz nebo úmrtí mazlíčka; 

f) Vaše předvolání k soudu v případě podání svědectví (nikoli jako znalce), adopce či osvojení 
dítěte nebo rozvodového řízení; 

g) výpověď ze zaměstnání ze strany zaměstnavatele, kdy jste oprávněn/a pobírat dávky v 
nezaměstnanosti podle příslušných právních předpisů a pokud v okamžiku rezervace cesty jste 
neměl/a důvod se domnívat, že k výpovědi dojde; 

h) opakování univerzitní či obdobné zkoušky Vámi či pojištěnou osobou, připadne-li datum této 
opravné zkoušky na dobu pojištěné cesty nebo do období 7 dnů po plánovaném návratu;  

i) dopravní nehoda osobního automobilu, s nímž jste plánoval/a odcestovat, pokud se stala 
během 7 dnů před odjezdem, automobil je nepojízdný a o nehodě je sepsán záznam  Policií ČR; 

j) zmeškání odletu nebo odjezdu veřejného dopravního prostředku z důvodu dopravní nehody, 
živelné události nebo zrušení linek, čímž Vám bylo znemožněno cestu nastoupit v plánovaném 
datu; 

k) krádež dokladů totožnosti Vašich nebo pojištěných osob v průběhu 7 dnů před plánovaným 
odjezdem; 

l) pokud jste se Vy nebo Váš rodinný příslušník stal obětí trestného činu; 

m) loupež nebo krádež v místě Vašeho bydliště, k níž došlo v období 7 dnů před plánovaným 
odjezdem nebo pokud v místě Vašeho bydliště došlo ke značné škodě na majetku způsobené 
živelnou událostí; 

n) umístění do povinné karantény nařízené hygienikem během 2 týdnů před plánovaným 
odjezdem. 
 

VYMEZENÍ CÍLOVÉHO TRHU – POPIS 
Produkt nabízíme online přes naši webovou aplikaci https://www.colonnade.cz/online-pojisteni/, nebo 
je možné sjednat prostřednictvím našich obchodních partnerů. 
 
VYLOUČENÉ SEGMENTY  
Produkt není určen fyzickým osobám nad 80 let. 
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