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INFORMAČNÍ LIST – Jednorázové cestovní pojištění do ČR
Základní parametry
Typ pojištění:
Předmět pojištění:
Územní platnost:
Doba trvání:
Frekvence placení:
Účastníci pojištění:
Spoluúčast:
Cena pojištění:

Jaké tarify mám na výběr
cestovní pojištění do ČR
pojistná nebezpečí spojená s cestováním po ČR
Česká republika
maximálně 31 dnů
jednorázově
občané ČR i cizí státní příslušníci (s povolením k pobytu)
stornovací poplatky: 20 %
sazby pro dospělé, seniory a rodiny

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Možnost připojištění
Nabízíme pojištění stornovacích poplatků. Maximální pojistitelná výše ceny zájezdu za
všechny pojišťované osoby je 30 000 Kč, limit na osobu je 8 000 Kč.
Kdy nejpozději sjednat pojištění stornovacích poplatků
Nejpozději den po uhrazení posledního doplatku ceny zájezdu nebo služby (ubytování,
skipas, zakoupené jízdenky, …).
Jak se stanovuje pojistná částka pro pojištění stornovacích poplatků
Pojistná částka = cena zájezdu sečtená za všechny osoby uvedené na pojistné smlouvě,
nebo cena za všechny služby (ubytování, skipas, zakoupené jízdenky, …).
Co je rodinné pojištění
Zvýhodněné pojištění členů rodiny, pro rodiče do 65 let (manžel/manželka, druh/družka, min.
1 osoba) a děti do 18 let (max. 4 děti).
POZOR
Nemocniční odškodné v důsledku jednoho úrazu se vyplácí max. za 30 dnů
nezbytného léčení.

Tarif T
• smrt úrazem
• trvalé následky úrazu
• nemocniční odškodné
• pojištění odpovědnosti
• pojištění zavazadel
• zimní sporty

150 000 Kč
300 000 Kč
150 Kč/den, max. 4 500 Kč
5 000 000 Kč
15 000 Kč, 5 000 Kč / ks
NE

Tarif T+
• smrt úrazem
• trvalé následky úrazu
• nemocniční odškodné
• pojištění odpovědnosti
• pojištění zavazadel
• zimní sporty

150 000 Kč
300 000 Kč
150 Kč/den, max. 4 500 Kč
5 000 000 Kč
15 000 Kč, 5 000 Kč / ks
ANO

Výluky z pojištění
Pojištění se nevztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu:
• způsobenou provozem nebo řízením motorového i nemotorového vzdušného či
vodního plavidla, k jehož vedení je požadován v ČR, průkaz letecké nebo plavební
způsobilosti;
• způsobenou na zapůjčených věcech, které pojištěný užívá (s výjimkou najatých
prostor), a na věcech, které převzal za účelem provedení objednané činnosti.
Není-li ujednáno jinak, pojištění cestovních zavazadel se nevztahuje na:
• peníze, šeky, platební karty, ceniny, vkladní knížky, cenné papíry, známky, jízdenky,
letenky a jiné doklady, průkazy a oprávnění všeho druhu, klíče;
• klenoty, věci z drahých kovů, drahé kovy, drahé kameny, perly, další předměty z
drahých kovů a kamenů, věci sběratelského zájmu, sbírky, starožitnosti, věci umělecké
a historické hodnoty;
• věci zapůjčené, převzaté, věci cizí.
Co dělat v případě škodné události
• vyplnit formulář Hlášení pojistné události (k dispozici na stránkách UNIQA pojišťovny
nebo na vyžádání na e-mailu: cestovni@uniqa.cz);
• vyplněný formulář poslat na adresu pojišťovny.

Úplné znění závazných podmínek pojištění je uvedeno v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách, přičemž důležité podmínky pojištění vyžadující zvláštní pozornost jsou v textu
zvýrazněny.
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