
PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA 

STUDENT - Příjmení a jméno: .................................................................................................................... 

Bydliště: ........................................................................................................................................................ 

Datum narození: ............................................................ 

Číslo pasu: ..........................................................Věk v průběhu pobytu: .................................................. 

Držíte dietu ? ANO / NE (v případě, že ano – uveďte jakou) 

Alergie (zvířata, některé druhy potravin atd.)................................................................................................ 

….................................................................................................................................................................. 

Zdravotní problémy: ..................................................................................................................................... 

…...................................................................................................................................................................  

JAZYKOVÝ / POZNÁVACÍ ZÁJEZD 

Termín konání:   

Místo konání: 

    

RODIČE 

Příjmení a jména: ......................................................................................................................................... 

Telefon: ........................................................................................................................................................ 

 

Stornopodmínky - rozhodující pro určení výše stornopoplatků je den oznámení Vašeho storna               

do kanceláře STUDENT AGENCY. Stornopoplatek není účtován, pokud jsou za stornované osoby 

náhradníci.  

 

Výše stornopoplatků - bude-li storno podáno: 
více než 6 týdnů před odjezdem 10 % ceny zájezdu 
6 týdnů - 30 dnů před odjezdem  25 % ceny zájezdu 
29 - 7 dnů před odjezdem 75 % ceny zájezdu 
6 a méně dnů před odjezdem 100 % ceny zájezdu  
 
 
 

Studenti do 18 let včetně nesmějí sami opouštět rodinu v době po návratu ze společného 

odpoledního programu na večeři. 

 

 
Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé a potvrzuji, že jsem si přečetl(a) přiložené informace                    
o zájezdu a souhlasím se všemi uvedenými podmínkami (zejména cenové, reklamační a storno 
podmínky, informace o pojištění na druhé straně přihlášky) a tímto závazně přihlašuji své dítě na školní 
zájezd do zahraničí. 
 
 

V .................................... dne .............................            ...................................................................

                       podpisy rodičů  

 

       ................................................................ 
               podpis studenta    

 



Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. 

Rozsah pojištění: 

léčebné výlohy v zahraničí limity pojistného plnění 
ambulantní lékařské ošetření  bez omezení 
léky a další zdravotnický materiál bez omezení 
hospitalizace včetně dopravy do nemocnice bez omezení 
léčba, diagnostika a operace bez omezení 
převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR bez omezení 
výlohy na dopravu osoby blízké při repatriaci pojištěného bez omezení 
akutní zubní ošetření 10 000 Kč v průběhu trvání smlouvy 

výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného 2 000 Kč / 1 den (max. 5 dní) 
pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy v 
zahraničí) 1 500 000 Kč 

repatriace související s terorismem 1 500 000 Kč 

úrazové pojištění  pojistná částka 

smrt následkem úrazu  200 000 Kč 

trvalé následky úrazu, poměrné plnění z pojistné částky 400 000 Kč 

za dobu nezbytného léčení  100 Kč /1 den 

pojištění zavazadel  

limity pojistného plnění a pojistné 

částky 

všechny škody na zavazadlech pojištěného 20 000 Kč 

škoda na jedné věci 10 000 Kč 

všechny škody na cennostech 10 000 Kč 

na jednu cennost 5 000 Kč 

všechny škody způsobené vloupáním do vozidla 10 000 Kč 

na jednu věc odcizenou z vozidla 5 000 Kč 

na zpoždění letu od 7. hodiny 200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč 

na zpoždění zavazadel od 7. hodiny 200 Kč/hodina, max. 5 000 Kč 

připojištění zavazadel limity pojistného plnění 
všechny škody na zavazadlech pojištěného 50 000 Kč 

škoda na jedné věci 25 000 Kč 

všechny škody na cennostech 25 000 Kč 

na jednu cennost 10 500 Kč 

všechny škody způsobené vloupáním do vozidla 25 000 Kč 

na jednu věc odcizenou z vozidla 5 000,00 Kč 

pojištění odpovědnosti za škodu limity pojistného plnění (1 událost) 
na zdraví nebo usmrcením  2 000 000 Kč 

na jedné věci  1 000 000 Kč 

následné škody 100 000 Kč 

spoluúčast 500 Kč / PU 

  limit na všechny pojistné události 
na zdraví nebo usmrcením 10 000 000 Kč 

na jedné věci 5 000 000 Kč 

následné škody 500 000 Kč 

spoluúčast      500 Kč  

doplňkové asistenční služby limity pojistného plnění 
doplňkové asistenční služby 35 000 Kč 

právní pomoc  v zahraničí 35 000 Kč 

náhradní pracovník 35 000 Kč 

opatrovník 35 000 Kč 

ztráta, odcizení, zničení dokladů 5 000 Kč 

základní technická pomoc při škodě na majetku v místě 
bydliště 5 000 Kč 

Pojištění stornovacích poplatků 

úhrada 80% stornopoplatku, maximální plnění 15 000 Kč na osobu 

 


