CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
NA ZÁJEZDY V ROCE 2017

Pokud máte zájem o zprostředkování pojištění u UNIQA pojišťovny, a. s. Prostřednictvím CK
GEOS travel, nabízíme vám balíček služeb obsahující veškeré typy pojištění a jejich krytí, které
jsou uvedeny v tabulce níže. Základní tarif K2 nezahrnuje pojistné plnění v případě nemocí a
úrazů, ke kterým došlo souvislosti s provozováním nebezpečných sportů jako je např.
Vysokohosrká turistika v nadmořské výšce nad 2500 m. Provozování nebezpečných sportů je
možné připojistit v rámci tarifu K2S. K tarifům K2 nebo K2S je možné přiobjednat i pojištění
stronopoplatků. Vyplňte, prosím, příslušené údaje v objednávce doplňkových služeb, která je
součástí cestovní smlouvy a předejte ji do naší prodejní kanceláře. Za více osobo stačí podpis
objednatele. Ručíte za správnost vyplněných údajů, podle nichž bude uzavřena pojistná smlouva.

S CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ

VÝŠE KRYTÍ
Cestovní pojištění zahrnuje krytí pro jednotlivé druhy pojištění do výše pojistných částek podle
sjednaného tarifu a této tabulky:
Pojištění / Tarif pojištění

K2S
(nebezpečné
sporty)

K2

•
•

•

•

Na trhu je velké množství produktů, ale je mimořádně důležité, aby v praxi dobře
fungovalo, odpovídalo cíli a typu vaší cesty a krylo všechny vaše aktivity.
Dobré fungování zajistí spolehlivá pojišťovna, dostatečný limit krytí a kvalitní asistenční
služba. Pokrytí všech plánovaných aktivit je potřeba ověřit podrobným studiem
smluvních podmínek, a to i u doprovodných pojištění k platebním kartám.
Kromě pojištění léčebných výloh vám doporučujeme taktéž uzavřít pojištění
stornopoplatků. Toto pojištění sice funguje jen v případě zdravotních a velmi vážných
rodinných důvodů, ale to jsou právě ty případy, které nikdo nedokáže ovlivnit. Jste-li
trochu pověrčiví, můžete ho brát i jako pojistku, že se vám nic takového nepřihodí.
Prostřednictvím CK GEOS travel můžete uzavřít cestovní pojištění u pojišťovny UNIQA
Nezapomeňte!
Bez pojištění by se vám dovolená mohla hodně prodražit.

Pojištění léčebných výloh – PČ

1 000 000 Kč 1 000 000 Kč

Pojištění asistentčních výloh - PČ

1 000 000 Kč 1 000 000 Kč

Pojištění smrti následkem úrazu - PČ

150 000 Kč

150 000 Kč

Pojištění trvalých následků úrazu - PČ

300 000 Kč

300 000 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby - 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč
PČ
Pojištění zavazadel PČ (limit na 1 položku 5000,-Kč

Současně lze přiobjednat pojištění stronovacích poplatků:
80% ze stornovacích poplatků, max- do výše PČ

15 000 Kč

15 000 Kč

15 000 Kč

VÝŠE POJISTNÉHO

RNDr. Pavel Kumpán
CK GEOS travel
Šternberkova 10, 170 00 Praha 7

Tel: +420 266 713 032
geosck@geosck.cz
www.jemen.cz, www.zakavkazsko.cz

•
•
•

Výše pojistného u tarifu K2 činí 42,- Kč / osobu a den
Výše pojistného u tarifu K2S činí 52,- Kč / osobu a den
U pojištění stornopoplatků se počítá 65,- Kč za každých i započatých 2500,- Kč z ceny
zájezdu bez ohledu na délku zájezdu

Kompletní znění všeobecných podmínek UNIQA pojišťovna, a.s. pro cestovní pojištěníjsou
k dispozici v kaceláři GEOS travel, nebo na www.uniqa.cz.

