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Účelem tohoto přehledu pojistného je pomoci vám porozumět krytí, které vaše pojištění poskytuje. Podrobně objasňuje 

klíčové prvky, benefity, omezení a vyloučení, i přesto si však pro úplný popis podmínek pojištění musíte přečíst plán, jakékoli 

poznámky a pojistné v plném znění. Ve vašem plánu jsou podrobně popsány úrovně krytí a a spoluúčasti platné pro vaše 

pojištění.  Tento přehled pojištění není součástí úplného znění pojištění. 
 

O jaký druh pojištění se jedná? 

Toto cestovní pojištění je vhodné pro zákazníky z oblasti cestovního ruchu, kteří se chtějí pojistit pro případ nouze, opožděného 

odjezdu, přerušení cesty, ztráty cestovního pasu a osobní odpovědnosti při cestování. 

 Co je předmětem pojištění? 

 Zpožděný odlet / opuštění  

• ění cesty (max.)  

• za ukončený 12hodinový časový úsek  

• ění  

 

 Přerušení cesty  

• ění přesahující 4 hodiny (max.)  

 

 Zpoždění zavazadla  

• ěná přeprava zavazadla (max. po 12 hodinách) 

 

 

 Náklady na lékařskou pohotovost nebo jiné 

náklady  

• Náklady na lékařskou péči  

• Repatriace  

• ě od bolesti,  

• Převoz do nemocnice, pokud není zdarma, Včetně 

• Doprava příbuzného/přítele, pokud cestujete sami a 

jste hospitalizováni, Let ekonomickou tř

den, max. 10 dní 

• Náklady na pobyt po lékařském zákroku 

ě   

• Návrat dětí domů, Let ekonomickou tř

den, max. 3 dní  

 

 Nemocniční benefity   

• Nemocniční benefity (max.) denně  

 

 Cestovní pas 

• Ztracený nebo odcizený cestovní pas, občanský 

průkaz nebo vízum  

 

 Osobní odpovědnost  

• Osobní odpovědnost  
•  

 

 Na co se pojištění nevztahuje? 

 Válečná rizika, občanské nepokoje, terorismus 

(kromě případů uvedených v Oddíle D  Náklady na 

lékařskou pohotovost nebo jiné náklady a E  

Nemocniční benefity, pokud nejsou způsobeny 

nukleárním, chemickým nebo biologickým útokem), 

sonický třesk, radioaktivní kontaminace. 

 ědel, 

drog nebo alkoholu. 

 Protiprávní jednání a případná následná soudní 

řízení směřující ě. 

 Existuje také řada sportů a aktivit, které jsou 

vyřazeny  řazení 

a oddíl Sport i ostatní aktivity úplného znění pojistné 

smlouvy. 

 

 

 Existují nějaká omezení v 

pojistném krytí? 

 Na toto ění máte nárok, pokud máte 

ě v jedné ze zemí Evropské unie (EU) 

nebo Evropského hospo-dářského prostoru (EHP). 

Mezi země ění neplatí, 

patří: Chorvatsko. 

 Tuto pojistku lze uzavř ěku 65 let včetně. 

 ění neplatí v zemích, specifických 

oblastech nebo na událostech, na které Ministerstvo 

zahraničních věcí nebo Světová zdravotnická 

organizace veřejnosti nedoporučuje cestovat. 

 

Cestovní pojištění       
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  Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 

 ění ětě po dobu maximálně 28 dní. 

 

 

  Jaké mám povinnosti? 

Musíte přijmout a zajistit, aby byla př řiměřená preventivní opatř ění, nemoci, nemoci, ztrátě, 

činit a uč řijatelná opatření k ochraně ř

ke ztracenému nebo odcizenému majetku. 

 

 

    Kdy a jak provádět platby? 

ění platíte stejným způsobem jako za svůj let. 

 

 

  Kdy pojistné krytí začíná a končí? 

ě ění zač ůj domov, hotel nebo místo 

podnikání v zemi odeslání (podle toho, co nastane později), abyste zahájili cestu, a končí 

ě (podle toho, co nastane dříve) po dokončení cesty, jak je uvedeno v potvrzení 

rezervace. 

 

 

  Jak mohu smlouvu vypovědět? 

ění s dohodnutou dobou platnosti v délce jednoho mě

o prodeji finanč  

 

 

  



•  
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INFORMACE O PRODUKTU, SOLID TRAVEL INSURANCE  
 
Účelem tohoto přehledu pojistného je pomoci vám porozumět krytí, které va e poji tění poskytuje. Podrobně objasňuje klíčové prvky, benefity, omezení  
a vyloučení, i přesto si v ak pro úplný popis podmínek poji tění musíte přečíst plán, jakékoli poznámky a pojistné v úplném znění.  

ě popsány úrovně krytí a a spoluúčasti platné pro va e poji tění.  
Tento přehled poji tění není součástí úplného znění poji tění. 

 

Pojistné benefity: 
− 24hodinová lékařská pohotovost 

− ění za zpo dění zavazadla 

− ění za zpo dění cesty 

− Ukradené nebo ztracené cestovní doklady 

− Osobní odpovědnost 
 

Plán benefitů 
Přehledu pojistného  Spoluúčast 

ěný odlet / 
opu tění 

  

ění cesty (max.)   

za ukončený 12hodinový 
časový úsek 

  

ění   

Oddíl B: Přeru ení cesty   

ění přesahující 4 
hodiny (max.) 

  

ění 
zavazadla 

  

ěná přeprava 
zavazadla (max. po 12 
hodinách) 

  

Oddíl D: Náklady na 
lékařskou pohotovost nebo 
jiné náklady 

  

Náklady na lékařskou péči   

Repatriace   

úlevě od bolesti 
  

Převoz do nemocnice, 
pokud není zdarma 

Včetně  

Doprava 
příbuzného/přítele, pokud 
cestujete sami a jste 
hospitalizováni 

Let 
ekonomickou 
tří
den, max. 10 
dní 

 

Náklady na pobyt po 
lékařském zákroku 
(poji těnec/doprovod) 

/ den, 
max.  

 

Návrat dětí domů Let 
ekonomickou 
třídou + / 
den, max. 3 dní 

 

Oddíl E: Nemocniční 
benefity 

  

Nemocniční benefity (max.)   

denně   

Oddíl F: Cestovní pas   
Ztracený nebo odcizený 
cestovní pas, občanský 
průkaz nebo vízum 

  

Oddíl G: Osobní 
odpovědnost 

  

Osobní odpovědnost   

 Zahrnuto ve 
 

 

 

ění máte nárok, pokud máte trvalé bydli tě v 
jedné ze zemí Evropské unie (EU) nebo Evropského hospo-dářského 

prostoru (EHP). Mezi země, ve kterých toto cestovní poji tění 
neplatí, patří: Chorvatsko. 
Tuto pojistku lze uzavřít a  do věku 65 let včetně. Poji tění kryje 
v echny cesty po celém světě po dobu maximálně 28 dní.  

ění neplatí v zemích, specifických oblastech nebo na 
událostech, na které Ministerstvo zahraničních věcí nebo Světová 
zdravotnická organizace veřejnosti nedoporučuje cestovat. 
 

Všeobecná kritéria pro vyřazení 
Válečná rizika, občanské nepokoje, terorismus (kromě případů 
uvedených v Oddíle D  Náklady na lékařskou pohotovost nebo jiné 
náklady a E  Nemocniční benefity, pokud nejsou způsobeny 
nukleárním, chemickým nebo biologickým útokem), sonický třesk, 
radioaktivní kontaminace. Úmyslné sebepo kození, zneu vání 
rozpou tědel, drog nebo alkoholu. Protiprávní jednání a případná 
následná soudní řízení směřující proti va  osobě. 
 
Existuje také řada sportů a aktivit, které jsou vyřazeny  viz oddíl 
V eobecná kritéria pro vyřazení a oddíl Sport i ostatní aktivity 
úplného znění pojistné smlouvy. 
 

Vyřizování pojistných událostí 
V případě pojistných událostí nevy adujících okam itý lékařský 
zákrok prosím kontaktujte společnost Intana Assist prostřednictvím 
e-mailu na claimsEU@intana-assist.com 
Uveďte prosím va e jméno, číslo pojistné smlouvy/ potvrzení 
rezervace a důvod va  dosti o plnění.  
 

Nouzové telefonní číslo: 
V případě naléhavé lékařské péče volejte: Intana Assist na 
telefonním čísle + 44 (0) 208 865 3051. 
 

Jazyk 
ční se náhrada kody  a podpora 

zákazníka v jazyku místa kody .V opačném případě v angličtině. 
 

Zrušení pojištění a vrácení peněz 
ění s dohodnutou dobou platnosti v délce jednoho měsíce 

nebo krat  není mo no odstoupit od smlouvy podle zákona o 
prodeji finančních slu eb na dálku.  

ěnec přeje vyu t svého práva odstoupit od smlouvy 
v rámci zákona o prodeji finančních slu eb na dálku / podomním 
prodeji u poji tění, které bylo sjednáno na dobu del  ne  jeden 
měsíc, musí uvědomí společnost Solid nebo jejího zástupce do 14 
kalendářních dnů od data uzavření smlouvy. Pokud jste necestovali 
a nebyly uplatněny dné nároky na plnění, budou po odečtení 
příslu ných správních poplatků finanční prostředky vráceny. Po 
uplynutí tohoto období nebude za zru ení vyplacena dná 
náhrada, stejně tak nebude provedeno dné vracení peněz za 
návrat před termínem.  
 

Zpracování osobních údajů společností 
Solid Insurance v souladu s nařízením 
o ochraně dat 
Právním subjektem odpovědným za zpracovávání va ich osobních 
dat je společnost Solid Försäkringsaktiebolag ( védské IČO: 516401-
8482) (dále jen Solid Insurance). Na  povinností je tedy zajistit, aby 
zpracování dat probíhalo bezpečně a v souladu s platnými zákony 
a předpisy. 
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Shromažďování osobních údajů 
Stanete-li se zákazníky nebo projevíte-li zájem stát se zákazníky 
společnosti Solid Insurance, budete po dání o poskytnutí určitých 
osobních údajů (jméno, adresa, číslo sociálního zabezpečení, e-
mailová adresa, telefonní číslo, informace o zaměstnání atd.). Tyto 
údaje získáváme přímo od vás, av ak jejich zdrojem mohou být také 
například jiné společnosti v rámci skupiny, někteří z na ich partnerů, 
poji ťovací makléři nebo v  zaměstnavatel.  Údaje mohou být také 
získávány či doplňovány a aktualizovány vyu itím vládních záznamů 
či jiných soukromých a veřejných dokladů. Společnost Solid 
Insurance mů e také zaznamenávat telefonní hovory, ukládat e-
mailovou komunikaci či jinak dokumentovat va e interakce 
a komunikaci se společností Solid Insurance.  
 

Účel 
Společnost Solid Insurance zpracovává osobní údaje pro n e 
uvedené účely. Zpracování je nezbytné pro následující účely. 
 
Příprava a správa smluv 

Hlavním účelem zpracování osobních údajů společností Solid 
ďování, ověřování a registrace osobních údajů 

před uzavřením smlouvy s vámi jako zákazníkem 
nebo dokumentace, správa a plnění uzavřených smluv. Jestli e do 
smluvního vztahu se společností Solid Insurance nevstoupíte, va e 
osobní údaje nezůstanou ulo eny déle ne  tři měsíce. Osobní údaje 
ukládáme na dobu, kterou potřebujeme k realizaci na  smlouvy 
s vámi, co  je v souladu se zákonnými promlčecími lhůtami. 
 
Dodržování závazků plynoucích ze zákona a dalších regulačních 
ustanovení či regulačních rozhodnutí  

V souvislosti s čnostmi provádí společnost 
Solid Insurance zpracovávání osobních údajů za účelem plnění svých 
zákonných povinností a čních ustanovení či 
regulačních rozhodnutí. Osobní údaje se uchovávají v souladu 
s platnou legislativou. 

 
Příklady zpracování zahrnují: 
(i) zpracování osobních údajů za účelem plnění 
 ů v souladu s účetními předpisy, 
(ii) zpracovávání osobních údajů v souvislosti 

ňovým úřadům, védským policejním 
orgánům, védským orgánům činným v trestním řízení, 
védským finančním kontrolním orgánům a dal m úřadům.  

 
Tržní a zákaznické analýzy  
Osobní údaje jsou také zpracovávány v 
a zákaznických analýz jako základ marketingu a rozvoje 
obchodování s ů Solid Insurance pro její 
zákazníky. Data jsou také zpracovávána pro účely nezbytné 
v průběhu bě né práce v poji ťovnictví, například k výpočtu 
pojistného, statistikám a prevenci pojistných událostí. Osobní údaje 
mohou být rovně  zpracovávány jako základ k poskytování 
poji ťovacího poradenství. Pokud jste nepo dali o blokování 
korespondence typu direct mail, mohou být osobní údaje pou ity 
k cílení přímé reklamy a nabídek. Osobní údaje se uchovávají 
v souladu s platnou legislativou. 
 

Zpracovávání osobních údajů jiným 
subjektem než společností Solid Insurance 
Zpracovávání osobních údajů mů e být v rámci platných pravidel 
o důvěrnosti a pro v e uvedené záměry prováděno dal mi 
společnostmi Skupiny a společnostmi, s nimi  Skupina spolupracuje 
při realizaci svých slu eb, například při vypořádávání pohledávek, 
hodnocení rizik, zaji ťování, vytváření nejrůzněj ch analýz atd. 
Právním základem pro zpracování je plnění dohod společností Solid 
Insurance nebo jednání v rámci oprávněných zájmů společnosti 
Solid Insurance. Osobní údaje se uchovávají v souladu s platnou 
legislativou. 
 
 

Předávání údajů do třetích zemí 
V některých případech mů e společnost Solid Insurance převést 
osobní údaje do zemí mimo EU/EHP (tzv. třetí země) a zahraničních 
organizací. V takovém případě podnikne společnost Solid Insurance 
přiměřené kroky k zaji tění bezpečného zpracování va ich osobních 
údajů  s přiměřenou úrovní ochrany srovnatelnou se stejnou úrovní 
ochrany, jaká je poskytována v EU a EHP. 
 

Vaše práva 
Jste oprávněni získávat informace o zpracovávání va ich osobních 
údajů společností Solid Insurance a máte tedy právo: 
    
a) získávat výpisy z registrů,  
b) či neúplných informací,  
c) ění osobních údajů nebo omezení jejich 

zpracování,  
d)  
e) zpracovává-li společnost Solid Insurance osobní údaje ve 

shodě s dohodami či souhlasem, mů ete za určitých podmínek 
osobní údaje poskytnuté společnosti Solid Insurance od 
společnosti Solid Insurance získat  spolu s oprávněním jejich 
přímého převedení k jiným správcům osobních údajů, pokud je 
to technicky mo né (přenositelnost dat).  

 

či námitky v souladu s v e uvedenými body  
bude společnost Solid Insurance individuálně vyhodnocovat. 
V případě po adavku či námitky vznesené v souvislosti s v e 
uvedeným se prosím obracejte na pověřence pro ochranu osobních 
údajů ve společnosti Solid Insurance.   
 

Blokování přímého marketingu 
Na společnost Solid Insurance se mů ete obrátit s dostí 
o blokování přímého marketingu (tzv. blokování korespondence 
typu direct mail). Znamená to, e va e osobní údaje nebudou 
zpracovávány pro marketingové účely a nebudou vám zasílány 

 blokování musí být společnosti 
Solid Insurance předány prostřednictvím slu eb zákazníkům na 
telefonním čísle 0771-113 113 nebo vyu itím e-mailové adresy: 
kunder@solidab.se   
 

Profilování a zpracovávání na základě 
oprávněného zájmu 
V konkrétních případech máte právo zamezit profilování 
a zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného zájmu 
společnosti Solid Insurance. Profilování představuje automatické 
zpracovávání osobních údajů slou cí k vyhodnocení určitých 
osobních charakteristik fyzické osoby, zejména pro analýzu či 
předvídání například finanční situace, osobních preferencí, zájmů 
apod. dané fyzické osoby. Profilování společnost Solid Insurance 
pou vá například k provádění analýzy zákazníků pro marketingové 
účely.  Profilování máte právo zamezit v případech týkajících se 
profilování pro marketingové účely. 
 

Dotazy ke zpracovávání osobních údajů 
S dotazy týkajícími se zpracovávání osobních údajů se prosím 
obracejte na společnost Solid Insurance: 
 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů ve společnosti Solid 
Insurance 
Telefon: +46 (0)42-623 60 00 
E-mail: DPO@solidab.se 
Adresa:  Solid Insurance  
  Box 22068  
  SE-250 22 Helsingborg   
 

ů ete obracet také na védské úřady pro ochranu 
údajů. 

řad pro ochranu údajů 
Box 8114 
SE-104 20 Stockholm 
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o zpracovávání osobních údajů ve společnosti Solid 
Insurance naleznete na webových stránkách: www.solidab.se 
 

Stížnosti 

V případě, e na ňuje va e očekávání, vás dáme, 
abyste nás písemně kontaktovali a podali st nost. Va i st nost 
okam itě potvrdíme, vysvětlíme vám, jak s ní budeme nakládat a 
sdělíme vám, co máte dělat. O průběhu va  st nosti vás budeme 
informovat. 

ě na: 
 
Intana 
c/o Solid 
Sussex House 
Perrymount Road 
Haywards Heath 
West Sussex 
RH16 1DN 
United Kingdom 
claimsEU@intana-assist.com 
 

Pojišťovna 
Solid Insurance (Solid Försäkringsaktiebolag) 

 
ům: +46 (0) 771 - 113 113 

E-mail: kunder@solidab.se  
Webová stránka: www.solidab.com 
IČ 516401-8482  
 
Solid ťovací společnost se sídlem ve védsku 
regulovaná védským finančním úřadem (číslo jednací: 401229). 
 

ění pojistné smlouvy naleznete ve 
smluvních podmínkách.  
 

 

 

 


