
 
 

Cestovní pojišt ění TIPATOUR zájezdy, s.r.o. 
Klienti si mohou k pobytu zakoupit pojištění Union pois ťovňa, a.s.  
(sazby pojistného jsou uvedeny za osobu a den)  

 
 

POJIŠTĚNÍ TYPU B - Slovensko –14 K č/osoba/den  
Riziko Limit pojistného plnění 

pojištění léčebných výloh 2,500.000 Kč 1. 
asistenční služba bez limitu 
pojištění zavazadel 10.000 Kč, max 5.000 Kč/1 věc, spoluúčast 500 Kč 2. 
ztráta dokladů 10.000 Kč 

3. a) pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví 
b) pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 
c) náklady na advokáta 
d) náklady kauce 

2,500.000 Kč 
1,000.000 Kč 

50.000 Kč 
75.000 Kč 

4.  pojištění storna zájezdu 80 % - 100 % stornopoplatku 
max. 12.000 Kč/1 osoba, celkem max. 36.000 Kč 

 
 

POJIŠTĚNÍ TYPU A 10 / A 20 – Česká republika  
A 10 – dosp ělý 10 K č a dítě do 15 let  5 K č osoba/den pro pobyty s cenou do 10.000 K č/os 
A 20 - dosp ělý 20 K č a dítě do 15 let 10 K č osoba/den pro pobyty s cenou od 10.000 do 20.000 K č/os 
Riziko Limit pojistného plnění 
1. pojištění zavazadel 18.000 Kč, max 9.000 Kč/1 věc, spoluúčast 500 Kč 
2. pojištění odpovědnosti za škodu 500.000 Kč 

3. úrazové pojištění 50.000 Kč 
4.  pojištění storna zájezdu 80 % - 100 % stornopoplatku 

typ A 10  -max. 10.000 Kč/1 osoba, celkem max. 30.000 Kč  
typ A 20  -max. 20.000 Kč/1 osoba, celkem max. 60.000 Kč 

 
Účastníkům pobytů při nichž se vykonává rekreační lyžování  včetně snowboardingu, horolezecké, potápěčské, 
speleologické a další sportovní kurzy doporučujeme připojišt ění těchto aktivit – s přirážkou 100 %  vždy 
k základní denní sazbě pojistného (mimo Slovensko – zde sazba SPORT 35 Kč/den).   
 

POJIŠTĚNÍ TYPU A 25/ A 50 - Evropa  
A 25 - pojistné 33 K č/osoba/den pro zájezdy s cenou do 25.000 K č/os  
A 50 - pojistné 66 K č/osoba/den pro zájezdy s cenou od 25.000 do 50.000 Kč/os  
Riziko Limit pojistného plnění 

pojištění léčebných výloh vč. repatriace 6,500.000 Kč 1. 
asistenční služba bez limitu 
pojištění zavazadel 18.000 Kč, max 9.000 Kč/1 věc, spoluúčast 500 Kč 
opožděné dodání zavazadel leteckou společností nad 24 hod max 48 hod - 3.000 Kč 

déle než 48 hod - 9.000 Kč 

2. 

ztráta dokladů 10.000 Kč 
3. a) pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví 

b) pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 
c) náklady na advokáta 
d) náklady kauce 

2,500.000 Kč 
1,000.000 Kč 

50.000 Kč 
75.000 Kč 

4. úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 
úrazové pojištění - smrt v důsledku úrazu 

180.000 Kč 
pojistná částka 90.000 Kč 

5.  pojištění storna zájezdu 80 % - 100 % stornopoplatku 
      A 25 - max. 25.000 Kč/1 osoba, celkem max.  75.000 Kč 

A 50 - max. 50.000 Kč/1 osoba, celkem max 150.000 Kč  
6.  pojištění nevydařené dovolené 400 Kč/den hospitalizace pojištěný 

240 Kč/den spolupřihlášená osoba 

7.  pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu 8.000 Kč/osoba, celkem max. 32.000 Kč 
8.  pojištění doprovodu max 24.000 Kč 
9. pojištění předčasného návratu  

a nečerpaných služeb 
            8.000 Kč/os, celkem max. 32.000 Kč  

16.000 Kč/os, celkem max. 64.000 Kč 
10. pojištění nákladů na cestu blízké osoby pojištěného 25.000 Kč cesta, max 10.000 Kč ubytování 
11.  pojištění nákladů v případě nemoci dítěte 25.000 Kč cesta, max 10.000 Kč ubytování 
12. pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného 

vozidla 
6.500 Kč/osoba 

13.  pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku nad 6 hod - 80 Kč/hodina, max 800 Kč/osoba 
14. pojištění opožděného nástupu na zájezd 2.400 Kč/osoba,  celkem max. 8.000 Kč 


