
Zajistěte si pojištění na cesty, abyste 
nemuseli platit za nepředvídané události. 

Working Holiday  
Cestovní pojištění pro 
pracovní prázdniny



Přemýšlíte o pracovních 
prázdninách na Novém Zélandu? 
 
Fantastické! Pak byste měli také myslet na zakoupení pojištění 
Working Holiday, abyste měli krytí pro případ nepředvídaných 
problémů.

OrbitProtect vám nabízí dobře promyšlené a cenově dostupné 
pojištění Working Holiday. Aby bylo pojištění cenově co 
nejvýhodnější, zařadili jsme do plánu všechna základní krytí 
a nechali stranou krytí, která nepotřebujete. Jako novozélandská 
společnost specializující se na pojištění pro podmínky Nového 
Zélandu dobře víme, v čem spočívá rozdíl.

Plán Lite Working Holiday společnosti OrbitProtect je speciálně 
navržen výhradně pro držitele víza Working Holiday (pracovní 
prázdniny) pro Nový Zéland.

Rozhodnete-li se cestovat z Nového Zélandu do zemí 
jihozápadního Tichomoří, nabídneme vám skvělé pojištění 
až na 31 dní, a to včetně míst jako Austrálie, Fidži nebo 
Nová Kaledonie.

Náš pojišťovací plán je garantován jednou z největších 
novozélandských pojišťoven, společností NZI, obchodní 
divizí společnosti IAG New Zealand Limited.

Prvotřídní krytí 
a vynikající hodnota 
pojištění pro ty, 
kteří se vydají na 
pracovní prázdniny



Zdravotní péče 
Pokud neočekávaně onemocníte, budete mít nehodu nebo 
utrpíte-li úraz, nemusíte se starat o úhradu zdravotní péče.  
Zaplatíme za vás lékaře, hospitalizaci i náklady související 
s ambulantní zdravotní péčí přesahující příslušné limity.

Převoz ze zdravotních důvodů 
V závažných případech může být nutné vás v důsledku úrazu 
nebo nemoci převézt zpět do země původu. V takové chvíli 
vám pomůžeme a postaráme se o uhrazení příslušných 
nezanedbatelných výloh a umožníme vám soustředit se 
na to nejdůležitější, vaše zotavení.

Pojištění majetku 
Náš pojišťovací plán Working Holiday nezahrnuje automaticky 
majetkové pojištění. Nicméně existují dvě možnosti, ze kterých 
si můžete vybrat, jak pojistit svůj majetek.  Můžete zvolit mezi 
pojištěním jednotlivých položek nebo obecným pojištěním 
zavazadel a osobního majetku (u těchto možností je nutné 
uhradit příplatek k pojistnému).  

       Přehled výhod naleznete v tomto prospektu a na webu 
www.orbitprotect.com, kde jsou uvedeny veškeré podmínky, výjimky 
a limity vztahující se k těmto pojistným plánům.

Již dříve existující zdravotní problémy
V případě již existujících zdravotních problémů NEJSTE 
automaticky pojištěni. Nicméně za určitých okolností lze pojištění 
sjednat za manipulační poplatek ve výši 40 NZD. Rozhodneme-li 
se poskytnout vám krytí i na již dříve existující zdravotní problémy, 
budeme vám účtovat příplatek k pojistnému.

Speciální dávky při léčení!
Budete-li nadále nepřerušeně využívat naše pojištění, získáte 
další výhody. Kontaktujte nás a my vám poskytneme další 
informace.

Limity vztahující se na jednotlivé pojistné události...
U všech pojistných událostí v souvislosti s náhodnými úrazy 
50 NZD a u všech ostatních událostí 100 NZD.

  Abychom vaši situaci mohli vyřešit rychle,  
nahlaste nám pojistnou událost online! 

Navštivte web www.orbitprotect.com a klikněte na odkaz 
našeho online systému hlášení pojistných událostí. Stačí se 
jednou zaregistrovat. Poté se jednoduše kdykoliv přihlásíte 
do systému a nahlásíte pojistnou událost.

Hlášení pojistných událostí online

Prvotřídní krytí 
a vynikající hodnota 
pojištění pro ty, 
kteří se vydají na 
pracovní prázdniny DŮLEŽITÉ
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Pokud cestujete z... pak maximální délka krytí 
dosahuje...

Ze země původu na Nový Zéland a zpět 9 dnů na jednu cestu

Z Nového Zélandu do Austrálie 
a jihozápadního Tichomoří

31 dní celkem během 
doby pojištění

Výhody krytí Limity krytí (NZD)

Léčebné výlohy

Léčebné výlohy 250 000 NZD

Převoz či návrat do země původu 
ze zdravotních důvodů Odůvodněné náklady

Cestovní výdaje a náklady na ubytování 
jiných osob, které vás při převozu 
doprovázejí.

Až do výše 100 000 NZD 
Denní limit pro ubytování 
na Novém Zélandu ve výši 
250 NZD až do maximální 
výše 5 000 NZD

Náklady na pohřeb, kremaci nebo 
náklady související s návratem ostatků 
do země původu

Až do výše 100 000 NZD

Smrt následkem nehody
Až do výše 25 000 NZD 
(10 000 NZD u osob 
mladších 16 let) 

Krytí při přerušení cesty

Další cestovní výdaje a náklady 
na ubytování v případě přerušení 
plánované cesty z důvodu stávek, 
povětrnostních vlivů apod.

Až do výše 10 000 NZD

Stornopoplatky a ztráty na zálohách

Zrušení cesty Až do výše 50 000 NZD

Osobní odpovědnost

Právní odpovědnost za neúmyslné zabití, 
zranění nebo škody na majetku Až do výše 100 000 NZD

Doplňkové krytí – přidejte do svého pojistného plánu i majetkové 
pojištění.

Tato alternativa zahrnuje pojištění 
zavazadel a osobního majetku v rozsahu 
nákladů na znovuzřízení. Oblečení a obuv 
starší 12 měsíců se oceňuje na základě 
zůstatkové ceny (náklady na pořízení 
nových ponížené o opotřebení)

Až do výše 5 000 NZD 
Maximální krytí jakékoli 
položky, páru nebo sady 
položek je 1 000 NZD. 
Je nutné uhradit příplatek 
k pojistnému.
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Přehled výhod

Krytí se vztahuje na Nový Zéland. Vztahuje se i na jiné destinace? 

Společnost NZI, obchodní divize společnosti IAG New Zealand Limited, obdržela  
od agentury Standard & Poor´s (Austrálie) Pty. Ltd. rating finanční síly AA-.

AAA = Extrémně silná AA = Velmi silná  A = Silná 
BBB = Dobrá BB = Hraniční  B = Slabá
CCC = Velmi slabá CC = Extrémně slabá SD =  selektivní platební neschopnost 

(Selective Default)
D = Platební neschopnost (Default)  R = regulační dohled NR = Nehodnoceno  
 (Regulatory Supervision) (Not Rated)

Znaménka plus (+) nebo mínus (-) za označením hodnocení  
na úrovních od AA do CCC představují relativní pozici v rámci  
hlavních hodnoticích kategorií.
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DŮLEŽITÉ INfOrmAcE,  
které potřebujete vědět

•   Tento plán poskytuje dobrou úroveň krytí, máte-li ale zájem 
o běžnější krytí každodenních potřeb a ostatní aspekty, 
zvažte náš plán Experience New Zealand.

•   Informace obsažené v tomto letáku jsou stručné a podléhají 
změnám. Seznamte se prosím s úplným zněním podmínek 
pojištění OrbitProtect.

•   Poskytujeme pouze krytí nepředvídaných výdajů. Povinnost 
uhradit náklady za zdravotní prohlídky a ošetření za účelem 
zachování dobrého tělesného zdraví a zdraví chrupu nesete vy. 

•   Tento plán nekryje zubní péči.
•   Krytí nebude poskytnuto, absolvujete-li cestu v rozporu 

s doporučením lékaře.
•   Osoby, které si sjednaly doplňkové pojištění majetku, musí 

případnou ztrátu nebo krádež nahlásit do 24 hodin policii 
nebo úřadům a vyžádat si písemný protokol o hlášení. Plnění 
z pojištění majetku neposkytneme v případě pojistných 
událostí, ke kterým dojde, ponecháte-li majetek bez dozoru 
na veřejných nebo nezabezpečených místech.

•   Pojistné plnění nebude poskytnuto, pokud se způsobenou 
újmou nebo ztrátou souvisí konzumace alkoholu, drog nebo 
jiná nezákonná činnost.

•   Chcete-li nahlásit pojistnou událost týkající se zranění, 
ke kterému došlo na Novém Zélandu, musíte nejdříve 
pojistnou událost nahlásit u společnosti New Zealand 
Accident Compensation Corporation (ACC).

•   Pojistné plnění nebude poskytnuto, jestliže ke zranění došlo 
při provádění manuální práce, a to kromě případů, kdy bylo 
takové krytí písemně sjednáno. Na následující pracovní 
kategorie se krytí vztahuje automaticky, tudíž k výkonu 
takové práce nepotřebujete náš souhlas:

 - Maloobchod 
- Ubytovací služby 
- Hostince, pivnice a bary 
- Kavárny a restaurace 
- Zahradnictví

•   Pojištění osobní odpovědnosti obsažené v tomto plánu 
vylučuje odpovědnost vyplývající z používání nebo řízení 
jakéhokoli mechanického vozidla.

•   Cestovní pojištění není totéž jako zdravotní pojištění pro 
Nový Zéland. Doporučujeme vám, abyste se spolu s námi 
seznámili s rozdíly těchto dvou pojištění, a to ještě před 
sjednáním pojištění.

Plán Working Holiday nezahrnuje  
pojištění majetku automaticky.

Nicméně máte možnost sjednat si i pojištění vašeho majetku! 3



Doba krytí  Pojistné

8 dní 39 NZD

15 dní 45 NZD

1 měsíc 60 NZD

2 měsíce 86 NZD

3 měsíce 110 NZD

4 měsíce 135 NZD

5 měsíců 158 NZD

6 měsíců 170 NZD

7 měsíců 189 NZD

8 měsíců 209 NZD

9 měsíců 228 NZD

10 měsíců 246 NZD

11 měsíců 266 NZD

12 měsíců 285 NZD

Konkurenceschopné sazby pojistného (NZD)

Jak sjednat pojištění?

Chcete-li sjednat pojištění, můžete:

• kontaktovat našeho zástupce,

• navštívit nás na webu www.orbitprotect.com,

• kontaktovat nás telefonicky na čísle 0800 478 833  
(v rámci Nového Zélandu)  
nebo +64 3 434 8151 (volání na účet volaného z území mimo Nový Zéland).

Doplňková pojištění 
 
Plán nezahrnuje pojištění majetku, ale můžete...

při uhrazení příplatku ve výši 15 % z ceny pojistného sjednat 
pojištění majetku vztahující se na zavazadla a osobní majetek 
až do výše 1 000 NZD na položku (do celkové maximální částky 
5 000 NZD).

Krytí lze v rámci plánu sjednat i pro cenné věci...

při úhradě příplatku k pojistnému pro jednotlivou položku 
ve výši 2 % z její hodnoty.  
Příklad: Položka v hodnotě 5 000 NZD x 0,02 = pojistné 
100 NZD. (Maximální částka na položku činí 10 000 NZD).

Úplné znění podmínek, výjimek a limitů vztahujících se  
k tomuto pojistnému plánu naleznete ve znění pojistné  
smlouvy na adrese www.orbitprotect.com.
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OrbitProtect  
Asistence po celém světě

Máte-li sjednáno pojištění v rámci některého z našich  
pojistných plánů a dojde-li k nepředvídané události,  
obraťte se na nás telefonicky na čísle: 

0800 478 833 z Nového Zélandu, nebo  
+64 3 434 8151 (na účet volaného) odkudkoli  
ze světa. Rádi vám poradíme.

Dělí nás od sebe vždy pouze jeden telefonický hovor,  
24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
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www.orbitprotect.com 

Pojištění Working Holiday

Pojistná smlouva č.:

Jméno pojištěného

OrbitProtect Ltd
PO Box 2011, Christchurch 8140, Nový Zéland, Fax: + 64 3 379 0252

Vyloučení odpovědnosti
Informace obsažené v tomto prospektu jsou stručné a podléhají změnám.
Seznamte se prosím s úplným zněním podmínek pojištění OrbitProtect. 
Zde uvedené sazby pojistného jsou platné od srpna 2015 a podléhají 
změnám bez předchozího upozornění.

(Je nám líto, ale toto pojištění není určeno pro obyvatele Nového Zélandu)

Jak nás můžete kontaktovat?

Potřebujete-li jakékoliv další informace nebo pomoc 
s hlášením pojistné události, zavolejte nám prosím na naše 
bezplatná telefonní čísla nebo navštivte naši webovou 
stránku www.orbitprotect.com.

Z Nového Zélandu  
0800 478 833  

Z území mimo Nový Zéland  
+64 3 434 8151  
(na účet volaného) 


