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CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ U AUTOBUSOVÝCH ZÁJEZDŮ 
POJIŠŤOVNA UNIQA 

 

Typ pojištění Limit  plnění v Kč 

Léčebné výlohy a asistenční služby, z toho 5 000 000 

- léčebné výlohy 5 000 000 

- asistenční služby a repatriace, z toho 5 000 000 

    - zachraňovací náklady 1 500 000 

    - vyslání opatrovníka 100 000 

    - náklady na předčasný návrat 100 000 

    - náklady při zmeškání veřejn. dopr. prostředku 100 000 

    - náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování 100 000 

    - nákady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000 

    - odškodnění v případě zadržení při únosu letadla či busu 100 000 

    - zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000 

    - náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 
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    - náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 

smrt úrazem 150 000 

trvalé následky (od 10%) 300 000 Úrazové pojištění 

nemocniční odškodné (za 1 den) 300 

Pojištění odpovědnosti za škodu  na zdraví a věci třetí osoby 1 000 000 

celkový limit plnění 15 000 
Pojištění zavazadel 

jedna věc s limitem plnění 5 000 

Pojištění storna zájezdu – 80% ze stornopoplatku 15 000 
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Pojištění nevyužité dovolené – 80% ze zaplacených a nevyužitých služeb následkem pojistné události 15 000 

 
Stručný popis jednotlivých typů pojištění  

Pojištění léčebných výloh v zahraničí + Asistenční služba. Předmětem plnění jsou z lékařského hlediska nezbytné náklady na ošetření, jemuž byl pojištěný nucen se podrobit 
během pobytu v zahraničí v důsledku úrazu nebo náhlého onemocnění. Vztahuje se na převoz do vhodné nemocnice, dle rozhodnutí lékaře pak hospitalizaci a převoz do ČR, 
přepravu tělesných ostatků. Kryje náklady na hledání a vyproštění, na právní pomoc, na předčasný návrat do ČR v případě smrti příbuzného, na vyslání opatrovníka, dále 
náklady vzniklé zmeškáním odjezdu dopravního prostředku, náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů a náklady na zprostředkování finanční pomoci. Nad rámec 
všeobecných podmínek se vztahuje i na zdravotní péči v souvislosti s komplikacemi do 6. měsíce těhotenství. V některých případech může být požadována úhrada v hotovosti 
– v tomto případě Vám pojišťovna uhradí tyto výdaje proti předložení dokladu o zaplacení. Při vzniku pojistné události je nutné telefonicky oznámit případ asistenční centrále 
v Praze s nepřetržitou 24 hodinovou službou v českém jazyce, kde vám poradí, jak postupovat při řešení pojistné události. Doporučujeme volat na účet volaného.  

Úrazové pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro případ smrti následkem úrazu a trvalého tělesného poškození následkem úrazu. Nevztahuje se na horolezectví a letecké 
sporty 

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodu způsobenou jiné osobě na majetku či na zdraví, za kterou pojištěný právně odpovídá podle občanskoprávních předpisů státu, na 
jehož území ke škodě došlo. Vztahuje se i na úhradu nákladů nutných k právní ochraně pojištěného před nárokem, který pojistitel i pojištěný považuje za neoprávněný. 

Pojištění zavazadel se vztahuje na všechna cestovní zavazadla a kryje jejich poškození či zničení požárem či vodou z vodovodního zařízení a kryje ztrátu  krádeží vloupáním 
či při dopravní nehodě. Nad rámec všeobecných podmínek se vztahuje i na sportovní předměty, fotografické, filmové, počítačové a telefonní přístroje a platí i na ztrátu či 
poškození loupeží za použití násilí. Nevztahuje se mj. na peníze, ceniny, doklady, klenoty, data uložená na nosičích záznamů, věci zapůjčené či převzaté, potraviny a na 
předměty odcizené ze stanu či přívěsu 

Pojištění storna: pojišťovna vyplatí pojištěnému část skutečně vzniklých nákladů spojených se zrušením cesty, kterou pojištěný zaplatil u CK, a to za předpokladu, že ke 
zrušení došlo z důvodu smrti, úrazu, či náhlého vážného onemocnění pojištěného či jemu blízké osoby, z důvodu ztráty zaměstnání a z důvodu zdrav. komplikací v důsledku 
těhotenství do 6 měsíce, vyžadují-li hospitalizaci či upoutání na lůžko. Dle posouzení závažnosti důvodu storna je pojišťovna připravena plnit i v jiných než uvedených 
případech. Za pojištěnému blízkou osobu se považuje manžel(ka), děti, rodiče a sourozenci pojištěného a dále také osoby uvedené na stejné závazné objednávce spolu 
s pojištěným. V případě individuálního pojištění částka uhrazená za sjednané pojištění při stornu zájezdu propadá. 

Pojištění nevyužité dovolené: refundace zaplacených služeb, nevyužitých v důsledku úrazu či onemocnění při pobytu 

Upozornění:  
 Pojištění lze sjednat jak pro občany ČR, tak pro cizí státní příslušníky 
 Ke sjednání pojištění nutné uvést příjmení, jméno a datum narození 
 Doplňkové pojištění sjednané pro pobyt v zahraničí platí i na území ČR 
 Pojištění lze sjednat kdykoliv před zahájením cesty. Nárok na plnění z pojištění storna vzniká pouze při jeho sjednání nejpozději v termínu úhrady zálohy za sjednanou akci 
 Pro poskytnutí pojistného plnění je vždy nutné kontaktovat asistenční službu 

Kontakt na asistenční službu:  
 Europ Assistance, nepřetržitá služba 24 hodin denně 
 +420 296 333 696 (v případě že chcete volat na účet volaného, namísto +420 použijte předvolby v níže uvedené tabulce) 
 číslo pojistné smlouvy (nutné nahlásit při každé pojistné události): 1360500005 

Předvolby z různých zemí pro volání na účet volaného:  
 Nelze volat z mobilu; při použití veřejného automatu je nutno vhodit minci, která bude po uskutečnění hovoru vrácena, nebo vložit místní telefonní kartu, impuls nebude 

odečten; v Řecku je přístup ke službě zpoplatněn u mincových telefonních automatů a účastnických stanic (1 impulz), z kartových telefonních automatů zdarma; v Norsku 
je přístup ke službě zpoplatněn – 5 NOK  

Francie Itálie Rakousko Švýcarsko Německo Norsko Řecko Chorvatsko Nizozemí 
0800 990 421 800 172 422 0800 250 298 0800 555 059 0800 0800 042 800 199 42 00800 4221 0800 220 420 0800 022 0242 

 


