
 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ – CESTOVÁNÍ BEZ STAROSTÍ    

Pro úsporu vašeho času vám nabízíme zprostředkování níže uvedených pojištění u UNIQA pojišťovna, a. s.  

K pojištění léčebných výloh nově včetně pojištění zavazadel lze sjednat připojištění stornopoplatků (nákladů spojených se zrušením 
zájezdu) zahrnující i pojištění náhrady dovolené, úrazu a odpovědnosti za škodu. Pro podrobnější informace věnujte pozornost Všeobecným 
pojistným podmínkám pojišťovny UNIQA, a.s.   

V případě, že si budete pojištění zajišťovat individuálně, nebo využíváte pojiš tění z platebních karet, vždy si zkontrolujte výši i 
rozsah pojistného krytí, aby bylo s ohledem na daný zájezd dostačující!   

Níže nabízené pojištění léčebných výloh kryje v plném rozsahu všechny zájezdy nabízené v katalogu China Tours 

(včetně vysokých nadmořských výšek!!!) za jednotnou sazbu pro všechny klienty bez rozdílu věku. 

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ A ZAVAZADEL (L5Z) 

Pojištění léčebných výloh se vztahuje na akutní onemocnění nebo 

úraz, ke kterým dojde během platnosti pojistné smlouvy v zahraničí. 

Vyloučena jsou chronická onemocnění známá před odjezdem a je-

jich komplikace. Nově zahrnuje také pojištění zavazadel. 

Pojištění se sjednává na přesný počet dnů a pojistit se musí celá 

cesta včetně dnů překročení hranic ČR. Pojištění je účinné překroče-
ním hranice ČR při odjezdu a končí překročením hranice ČR při návratu. 

Pojištění lze uzavřít nejpozději 14 dnů před odletem/odjezdem. 

V případě úrazu nebo onemocnění, které vyžaduje ambulantní lékař-

ské ošetření, uhradí pojištěný náklady za ošetření a nákup léků 

v hotovosti. Přiměřené náklady uhradí UNIQA pojišťovna, a. s. po nahlá-
šení pojistné události. V případě úrazu nechá klient vyplnit lékařem for-
mulář „Atestatio medici“, který zašle pojišťovně společně s oznámením 
o pojistné události. 

V případě závažného úrazu nebo onemocnění, které vyžaduje ošet-

ření při pobytu v nemocnici, je nezbytné zavolat neprodleně asis-

tenční službu EUROP ASSISTANCE PRAHA, která je k dispozici 

24 hodin denně na tel. č.:  +420 296 333 696.  

V případě, že pojištěný nebude kontaktovat asistenční službu, je povinen 
uhradit fakturu za ošetření sám. Pojistitel bude refundovat pouze dolože-
né náklady na léčení v Kč. Faktury a ostatní doklady musí být vystaveny 
v anglickém, německém či českém jazyce, jinak zajistí pojistitel přeložení 
na náklady pojištěného. Bankovní a jiné poplatky nebudou hrazeny.  

Pojistná událost se hlásí bezprostředně po návratu, nejpozději však 

do 30 dnů po ukončení cesty, na adrese UNIQA pojišťovna, a. s., odbor 
likvidace škod neživotního pojištění osob, Evropská 136, 160 12 Praha 6 
(formulář „Oznámení o škodě z léčebných výloh“). 

Věk EVROPA (Kč/den) SVĚT (Kč/den) 

0–14 let 12 24 

15 a více let 24 48 

Evropa: státy na geografickém území Evropy vč. ostrovů náležících evropským státům a Tunisko, Maroko, Egypt, Turecko a Izrael. Svět: platí pro 

ostatní státy světa. Věk: děti do 15 let – v době uzavření a trvání pojištění nezavrší 15 let, je možné pojistit i osoby starší 75 let a také cizince, pokud 
nejedou do Čech nebo do země původu (např. Rakušana na cestu do Rakouska pojistit nelze). 

POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ – NÁKLADŮ SOUVISEJÍCÍCH SE ZRUŠENÍM CESTY a POJIŠTĚNÍ NÁHRADY DOVOLENÉ  (K5SZ)

Předmětem pojištění jsou nevratné náklady, které vznikly pojištěnému v ČR úhradou vyúčtovaných stornovacích poplatků za neuskutečněný zájezd nebo služ-

by u cestovní kanceláře, cestovní agentury, dopravní společnosti nebo ubytovacího zařízení (z důvodu vážného akutního onemocnění nebo úrazu, smrti, 

závažného násilného trestného činu či při podstatné škodě na majetku z důvodu živelní události, ke které došlo u pojištěné osoby či jí blízké oso-
by, příp. spolucestujícího, který je také pojištěn).  

Pojištění zahrnuje také pojištění náhrady dovolené, kdy předmětem pojištění jsou nevratné náklady na nespotřebované služby na zájezdu více než 24 ho-
din před termínem zpáteční cesty.  

Tento balíček navíc zahrnuje také pojištění úrazu a pojištění odpovědnosti za škodu. 

V případě pojistné události vzniká nárok na úhradu těchto nákladů až do výše 80 % a maximálně lze pojistit zájezd v hodnotě 200 000 Kč/os. 

Toto připojištění mohou uzavřít všichni zákazníci (bez omezení věku, státní příslušnosti) pouze zároveň s pojištěním léčebných výloh – buď při 
sepsání smlouvy o zájezdu, nebo nejpozději 40 dní před dnem odjezdu/odletu na zájezd (ke dni doplatku ceny zájezdu). 

Pojistné činí 2,2 % z celkové ceny zájezdu (bez ceny za LV), bez ohledu na délku zájezdu při současném pojištění léčebných výloh v zahraničí. Počát-
kem pojištění je den následující po dni zaplacení pojistného a pojištění končí ve 24:00 hodin v den odjezdu pojištěného na zájezd. 

SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM CHINA TOURS s. r. o. 

Pokud máte zájem o zprostředkování pojištění u  UNIQA pojišťovna, a. s. prostřednictvím China Tours, postupujte podle následujících bodů: 

 Zaškrtněte vybranou variantu pojištění ve smlouvě o zájezdu a předejte ji do naší prodejní kanceláře. Za více osob stačí podpis objedna-

tele. Ručíte za správnost vyplněných údajů, podle nichž bude uzavřena pojistná smlouva.  

 Všeobecné pojistné podmínky UNIQA pojišťovna, a. s. jsou k dispozici na https://www.chinatours.cz/prakticke-informace/cestovni-

pojisteni/, v naší prodejní kanceláři a na každém zájezdu přímo u průvodce. Při nástupu na zájezd obdržíte pojistnou kartičku 

s číslem pojistky a telefonem na asistenční službu.  

ROZSAH POJISTNÉHO PLNĚNÍ 

 
V Praze dne 1. 1. 2019 

POJIŠTĚNÍ / TARIF POJIŠTĚNÍ 
Poj. léčebných výloh a zavazadel 

(tarif L5Z) 

Poj. léčebných výloh, zavazadel + storno-

poplatků (tarif K5SZ) 

A – Pojištění léčebných výloh – PČ 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 

B – Pojištění asistenčních služeb – PČ 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 

C – Úrazové pojištění v případě smrti následkem úrazu – PČ Není obsaženo 300 000 Kč 

C – Úrazové pojištění v případě trvalých následků úrazu – PČ Není obsaženo 600 000 Kč 

D – Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a na věci třetí osoby  – PČ Není obsaženo 
Kombinovaný limit  

5 000 000 Kč 

E – Pojištění zavazadel – PČ  
max. 15 000 Kč 

(max. 5000 Kč/1 zavazadlo) 
max. 15 000 Kč 

(max. 5000 Kč/1 zavazadlo) 

F – Pojištění storna zájezdu – 80 % z nich, max. však PČ Není obsaženo 200 000 Kč 

G – Pojištění náhrady dovolené – 80 % z nich, max. však PČ Není obsaženo 200 000 Kč 

Pojištění zachraňovacích nákladů (AS) – PČ 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 

https://www.chinatours.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni/
https://www.chinatours.cz/prakticke-informace/cestovni-pojisteni/

