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Air Bank a.s. / Evropská 2690/17 / 160 00 Praha 6 / IČO 29045371 
Společnost zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, spisová značka B 16013.

Přehled cen pojištění

I na pojištění je co zlepšovat. Proto jsme ho zbavili nesmyslných výjimek nebo hvězdiček, díky čemuž mu rozumíte  

a opravdu vám pomůže. Vše důležité se dočtete v pojistných podmínkách každého pojištění ve svém internetovém 

bankovnictví nebo na našem webu.

Pojištění pravidelných výdajů Měsíční pojistné

Při pracovní neschopnosti (měsíční plnění) 30 Kč za každých 1 000 Kč plnění

Při pracovní neschopnosti a ztrátě zaměstnání (měsíční plnění) 60 Kč za každých 1 000 Kč plnění

Pro případ úmrtí a invalidity 3. stupně (jednorázové plnění) 30 Kč za každých 50 000 Kč plnění

Pojistné platíte vždy jednou měsíčně. Poslední den v měsíci ho jednoduše strhneme z vašeho hlavního účtu. 

Pojištění půjčky a hypotéky Měsíční pojistné

Pojištění schopnosti splácet půjčku 8,7 % z pravidelné splátky půjčky

Pojištění schopnosti splácet hypotéku 8,7 % z pravidelné splátky hypotéky

Pojistné platíte vždy jednou měsíčně společně se splátkou vašeho úvěru. Jak přesně pojištění pomáhá a jaké u něj platí 

limity, najdete na našem webu. 

Pojištění pravidelných výdajů, Pojištění půjčky a Pojištění hypotéky jsme pro vás připravili společně s BNP Paribas 

Cardif Pojišťovnou.

Cestovní pojištění Evropa Svět

Základní pojištění – denní pojistné Malé Střední Velké Malé Střední Velké

Léčebné výlohy a pomoc záchranářů (limit) 2,5 mil. 5 mil. 500 mil. 2,5 mil. 5 mil. 500 mil.

Odpovědnost za škodu (limit) 0,5 mil. 2 mil. 5 mil. 0,5 mil. 2 mil. 5 mil.

Asistenční služby AXA Assistance ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

15 Kč 25 Kč 50 Kč 28 Kč 37 Kč 65 Kč

Připojištění – denní pojistné

Rizikové sporty (limit je součástí limitu léčebných výloh) 15 Kč 25 Kč 50 Kč 28 Kč 37 Kč 65 Kč

Úraz s trvalými následky včetně úmrtí (limit 300 tis.) 3 Kč 3 Kč

Právní pomoc (limit 50 tis.) 2 Kč 4 Kč

Zavazadla (limit 50 tis.) 4 Kč 8 Kč

Půjčené vozidlo (limit 30 tis.) 25 Kč 25 Kč

Připojištění – jednorázové pojistné

Autoasistence  
(oprava a odtah vozidla, náhradní ubytování  
a další pomoc)

1 až 5 dnů celkem 350 Kč nelze sjednat

6 až 10 dnů celkem 450 Kč nelze sjednat

11 až 30 dnů celkem 550 Kč nelze sjednat

31 až 90 dnů celkem 750 Kč nelze sjednat

Děti do 18 let platí pojistné ve výši 70 % běžného pojistného. Cestovatelé starší 70 let pak platí pojistné ve výši 

dvojnásobku běžného pojistného. Rozhoduje přitom, kolik je pojištěnému k prvnímu dni pojištění. V tabulce uvádíme 

denní pojistné pro jednoho člověka. Cestovní pojištění vám přinášíme s MAXIMA pojišťovnou.

Ceny jsou v českých korunách. Přehled cen pojištění je účinný od 15. 7. 2021.

Konečně pojištění, které vám 

 pomůže, když to potřebujete.


