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PLUS RISK Extra - Vaše pojištění 
storna 

 

Exkluzivně u nás: Vaše ochrana před zrušením PLUS RISK Extra 
Co si rozhodně nechcete vzít na cestu s sebou? Okamžitě Vás napadne jedna jistá odpověď: starosti! Přesně těch 
bychom Vás rádi zbavili - od rezervace až po bezpečný návrat. Jen tak si můžete cestování nejlépe užít. 

 
Pokud nemůžete na plánovanou cestu nastoupit nebo pokud ji musíte zrušit, je to vždy nepříjemné. 
Naše produktové řešení chrání před celou řadou důvodů storna.  Pokud byla důvodem cesty svatba, může se jednat o její zrušení, nebo 
o neúspěšné složení zkoušek, nebo o sousedskou výpomoc v případě katastrofy a mnoho dalších. 

 

Pojistné moduly Jednotlivec nebo rodina1
 

 

Pojištění storna* 

 
PLUS RISK Extra Ochrana proti zrušení* 

Přerušení cesty* 

dodatečné náklady na zpáteční cestu 100 % 

Náhrada za nevyužité noci v hotelu 100 % 

 

Pojištění se vztahuje na každou cestu v maximální délce 42 dní. 

 
* COVID-19 je považován za součást pojištění. 

1 Pojištění se vztahuje na osoby uvedené v pojistném certifikátu (pojistné smlouvě) v souladu s pojistnou smlouvou, které mají trvalé bydliště v Rakousku, Německu, Itálii, 
Nizozemsku, České republice, Maďarsku, Slovinsku nebo Chorvatsku. V rámci rodinného tarifu lze pojistit až čtyři dospělé osoby a maximálně osm dětí do 20 let. Nemusí 
žít ve společné domácnosti. Rodinný tarif platí pro maximálně 10 společně cestujíících osob. 

aktuálně platné Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění storna PLUS RISK Extra II. 

 

Stav informací: 01 / 2022 

 
 

 
Poznámka: Účelem této složky je poskytnutí 
stručných a výstižných informací o našich 
produktech. Nejedná se o nabídku v právním slova 
smyslu. Složka byla pečlivě připravena, ale zkrácená 
prezentace může vést k mylným nebo neúplným 
dojmům. Závazné informace naleznete v kompletní 
dokumentaci k žádosti, v pojistných smlouvách a 
pojistných podmínkách, na kterých jsou založeny. 

 
Z důvodu lepší čitelnosti se rozlišování podle 
pohlaví nepoužívá u složených slov a názvů 
produktů. 
Odpovídající termíny se přirozeně vztahují na 
všechna pohlaví ve smyslu rovnosti. 

 
 
 

Vlastník a producent médií: 
WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance 
Group Místo vydání a výroby: Vídeň 
Fotografie: Getty Images, Shutterstock 
(22.01. | API Reise-Storno II - J20218830) 

 

Ihre Sorgen möchten wir haben. 

Ochrana proti rizikům, jako je náhlé vážné onemocnění nebo vážné zdravotní 
následky úrazu apod., bez spoluúčasti. 

Cena cesty až do výše 10 000 EUR 

Jsme tu pro Vás. 
Pro další informace se obraťte na svého poradce Wiener Städtische nebo 
využijte těchto kontaktních možností: 

 
Servisní linka 050 350 350 
kundenservice@wienerstaedtische.at 
wienerstaedtische.at se ServiceBotem | Video poradenství | Live Chat 

rozšíření krytí s řadou dalších důvodů pro zrušení, 
např. zrušení svatby, pokud byla důvodem cesty, neúspěšné složení zkoušek, 
sousedská výpomoc v případě katastrofy atd., s 20% spoluúčastí. 

až 100 % 


