
 

Směrnice kvestora č. 8/2019 
 

 
Cestovní pojištění studentů  

 
 

1. Každý student, vyjíždějící do zahraničí v rámci svého studia, je povinen uzavřít před 
cestou cestovní pojištění. 

2. Uzavřené pojištění musí obsahovat minimálně pojištění léčebných výloh, úrazové 
pojištění, asistenční služby a odpovědnost za škodu na zdraví a majetku. Student je 
povinen sjednat si pojištění, jehož rozsah bude pro cesty do Evropy resp. mimo 
Evropu odpovídat minimálně limitům uvedeným v následující tabulce.  

 Limit pro Evropu (Kč) Limit pro svět (Kč) 
Pojištění léčebných výloh 3 000 000 6 000 000 
Úrazové pojištění 200 000 200 000 
Odpovědnost za škodu na zdraví  1 000 000 2 000 000 
Odpovědnost za škodu na majetku 1 000 000 1 000 000 

 
3. Student má možnost využít pojistnou smlouvu UHK o dlouhodobém pojištění 

studijních cest a pracovních stáží studentů uzavřenou se společností 
ERV pojišťovna, a.s. Pokud se student rozhodne využít této pojistné smlouvy, uplatní 
se následující postup: 

a. Student vyplní pojistný certifikát dostupný na webových stránkách UHK 
a společně s dokladem o zaplacení pojistného (platební instrukce včetně 
telefonického kontaktu pro dotazy studentů jsou uvedeny na pojistném 
certifikátu) zašle na adresu spravapojisteni@ervpojistovna.cz. Pojišťovna 
certifikát potvrdí a zašle studentovi v elektronické formě zpět. 

b. S potvrzeným certifikátem student navštíví příslušné oddělení fakulty/ústavu 
(sekretariát děkana, referát vědy a zahraničních styků apod.), kde po 
předložení certifikátu obdrží pojistnou kartu, na kterou vyplní číslo pojištění 
z pojistného certifikátu. 

c. V případě pojistné události – drobných ošetření – hradí student platby hotově 
a po návratu je uplatní u pojišťovny k proplacení na základě předložených 
dokladů. V ostatních případech či kdykoli v případě potřeby student kontaktuje 
asistenční službu. 

d. Vzhledem ke  skutečnosti, že smluvní vztah se uzavírá mezi studentem 
a pojišťovnou, vyřízení případné škodní události provádí student přímo 
s pojišťovnou. 



 

4. Student má povinnost na příslušném pracovišti fakulty či ústavu, jež administruje 
zahraniční pobyty, před odjezdem prokázat, že si zřídil platné cestovní pojištění 
s požadovaným minimálním rozsahem dle bodu 2. této směrnice. 

5. Požadované limity a druhy pojištění jsou stanoveny jako minimální, každý vyjíždějící 
student je povinen pečlivě zvážit, zda jsou s ohledem na cílovou destinaci a 
plánované aktivity dostačující, a zvolit takový druh a limit pojištění, který pokryje 
případné pojistné události. 

6. Po UHK nelze požadovat doplatek, případně uhrazení škody pro pokrytí rozdílu v 
případě nedostatečného pojistného krytí z důvodu překročení pojistného limitu.  

7. Tato směrnice nabývá platnosti 1. 1. 2020 a je účinná pro všechny zahraniční výjezdy 
schválené po datu její platnosti.  

8. Tato směrnice ruší směrnici kvestora č. 2/2013. 

 

V Hradci Králové dne 12. prosince 2019.  

 

 

Ing. Aleš Klicnar v. r. 

 

 

 

Určeno: všem studentům UHK 
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