
V prodejních cenách ZÁJEZDŮ je zahrnuto kompletní pojištění záruky v důsledku úpadku cestovní 
kanceláře dle zákona č. 159/1999 Sb. i jeho připravované novely. Toto pojištění je uzavřeno od 

11.11.2003 s UNIQA pojišťovnou a. s. pod č. smlouvy 1357504001.

Pojištění osob při cestách do zahraničí UNIQA pojišťovna a.s.
Kompletní pojištění jako fakultativní pojištění
Cestovní pojištění zahrnuje pojistné krytí pro jednotlivé druhy pojištění do výše pojistných částek 
podle sjednaného tarifu pojištění a této tabulky (všude uvedené sazby jsou míněny jako částky k 
odvedení pojišťovně tj. čisté pojistné
Tarif K2
-pojištění léčebných výloh 1 000 000,-Kč
-pojištění asistenčních služeb 1 000 000,-Kč
-pojištění smrti následkem úrazu 150.000,-Kč
-pojištění trvalých následků úrazu 300.000,-Kč
-pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci 1 000 000,-Kč
-pojištění stornovacích poplatků ( 80 % ) max. 15.000,-Kč
 

Letní sezóna :
Sazba za 1 osobu a den pobytu činí 30,-Kč
Děti do 15 let za 15,-Kč na den pobytu
V případě, že budete muset vyhledat lékaře, hradíte u něj své ošetření v hotovosti. Pečlivě uchovejte 
doklad o zaplacení, po návratu ho předkládáte pojišťovně. Pokud by byla částka za úhradu lékařské 
péče výrazně vyšší, obraťte se na delegáta (kterého o Vašich problémech beztak informujete) a on 
pomůže s řešením situace.

Možnost dopojištění zavazadel: za 6,-Kč / osobu a den pojištění
-pojištění zavazadel 10 000,-Kč

Existují výjimky, kdy nedochází k plnění ze strany pojišťovny (vše je podrobně vypsáno ve 
Všeobecných pojistných podmínkách - výluky z pojištění)

Příklad:
- u pojištění zavazadel se pojištění nevztahuje na poškození zavazadel během přepravy.
- u těhotných žen pojišťovna plní pouze do 6 měsíce těhotenství. Jakékoliv komplikace či vyšetření 
(po šestém měsíci) související s těhotenstvím nehradí.
- u pojištění storna se za pojistnou událost nepovažuje těhotenství ani zdravotní komplikace vzniklé 
jeho důsledkem.
- pojištění se nevztahuje na zdravotní problémy, na které se klient léčí. 

Vysvětlivky k pojištění storna zájezdů:
oprávnění ke zpětnému vyplacení nerealizovaného zájezdu je pouze v případech:

• v případě vážného akutního onemocnění nebo úrazu pojištěného nebo jemu blízké osoby za 
předpokladu, že tento stav vyžaduje hospitalizaci nebo upoutání na lůžko 

• úmrtí pojištěného nebo jemu blízké osoby 
• závažného násilného trestného činu proti pojištěnému 
• podstatné škody přímo na majetku pojištěného způsobenou živelnou událostí 

V případě škodné události můžete využít formuláře k nahlášení škodné události zde . 
V případě dotazu kontaktujte Call Centrum, které je dostupné na bezplatné lince 800 120 020 ve 
všední dny od 8 do 18 hodin.

https://cesty.uniqa.cz/pdf/castA.pdf
https://cesty.uniqa.cz/pdf/oznameni_o_skode.pdf
https://cesty.uniqa.cz/pdf/caste.pdf
https://cesty.uniqa.cz/pdf/castF.pdf
https://cesty.uniqa.cz/pdf/castD.pdf
https://cesty.uniqa.cz/pdf/castC.pdf
https://cesty.uniqa.cz/pdf/castC.pdf
https://cesty.uniqa.cz/pdf/castB.pdf
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