CESTOVNÍ POJIŠT NÍ
NABÍDKA POJIŠT NÍ U LETECKÝCH ZÁJEZD
– SLUŽBA ZA P ÍPLATEK
U leteckých zájezd není v cen zahrnuto žádné cestovní pojišt ní. P ipomínáme, že se ve Smlouv o zájezdu
zavazujete uzav ít p ed odjezdem alespo pojišt ní lé ebných výloh v zahrani í. Cestovat do ciziny bez tohoto
opat ení znamená opravdu velké finan ní a zdravotní riziko, a to i ve státech Evropské unie. Pro naše zákazníky
zprost edkováváme pojišt ní za zvýhodn ných podmínek u pojiš ovny UNIQA, a.s., se kterou spolupracujeme již
adu let a máme s ní skv lé zkušenosti.
Všechny naše zájezdy jsou kryty v plném rozsahu a v základní sazb pojišt ní jsou již zahrnuty veškeré sportovní
aktivity provozované na našich zájezdech bez nutnosti sportovního p ipojišt ní. Tyto výhodné nadstandardní
podmínky lze získat jen naším prost ednictvím, ne p i nákupu v pobo ce pojiš ovny.
žete si vybrat ze 3 možností:

1. CESTOVNÍ POJIŠT NÍ
(LÉ EBNÉ VÝLOHY, ODPOV DNOST, ÚRAZ A ZAVAZADLA – sazba K5Z)
Toto pojišt ní lé ebných výloh kryje i rizika spojená s provozováním sportovních aktivit na našich zájezdech – tzn.
že není nutné uzavírat speciální sportovní p ipojišt ní. Tím je toto pojišt ní uzav ené v Adventu e pro naše
zákazníky výrazn výhodn jší a levn jší než b žná nabídka pojiš oven. M žeme pojistit i osoby starší 75 let a také
cizince, pokud nejedou do ech nebo do zem p vodu (nap . Rakušana do Rakouska pojistit nelze). Sou ástí sazby
K5Z je i pojišt ní zavazadel, které kryje majetkovou škodu na zavazadlech pojišt ného na cest , úrazové pojišt ní a
odpov dnost za újmu na zdraví a v ci t etí osoby. Pojistné ástky a limity jsou podrobn vypsány v tabulce dále.

Sazba na den dosp lí /
EVROPA – 24 K / (12 K )
SV T

– 48 K / (24 K )

ti (v k 0–14 let):
Evropa – zóna 1: území Evropy v etn Tuniska, Maroka, Egypta,
Izraele a Turecka
Sv t: všechny zem mimo Zóny 1

2. CESTOVNÍ POJIŠT NÍ + STORNO ZÁJEZDU A NÁHRADA DOVOLENÉ
(K5Z + POJIŠT NÍ STORNA ZÁJEZDU A NÁHRADA DOVOLENÉ – sazba K5SZ)
Toto pojišt ní zahrnuje krom bodu 1) p edevším náklady spojené se zrušením zájezdu (stornopoplatk ) a
pojišt ní náhrady dovolené.
Všem našim zákazník m doporu ujeme uzav ít tuto kombinaci pojišt ní, které výrazn snižuje riziko finan ních
náklad p edevším v p ípad zrušení ú asti na zájezdu ze závažných d vod (nap . z d vodu úrazu nebo náhlého
onemocn ní pojišt né osoby – p íp. manžela/ky, d tí nebo rodi ). Pojišt ní se vztahuje na zrušení zájezdu
pojišt né osoby i dalších osob na smlouv , kte í jsou také pojišt ni na storno. V p ípad pln ní je vyplaceno 80
% ze stornopoplatku (max. 200 000 K /osoba). Toto pojišt ní lze objednat NEJPOZD JI 50 dní p ed odjezdem
(což je termín pro doplacení zájezdu). Podrobnosti najdete v odstavci F podmínek pojiš ovny VPP 2018 na
https://www.adventura.cz/informace/pojisteni/pojisteni-za-priplatek-u-leteckych-zajezdu/).

Pojistné je sou et sazby K5Z (dle po tu dn zájezdu) + 2,2 % z celkové ceny zájezdu (v etn služeb
zprost edkovaných za p íplatek), bez ohledu na délku zájezdu.

3. PRÉMIOVÉ CESTOVNÍ POJIŠT NÍ – sazba K10SZ
Toto pojišt ní zahrnuje krom zvýšených pojistných ástek lé ebných výloh, asisten ních služeb a zavazadel
edevším vyšší limit pro storno zájezdu a také v p ípad pojistné události z d vodu úmrtí nebo nep etržité
hospitalizace pojišt né osoby i osoby blízké (min. 10 dní) vyplatí pojistitel pln ní 100 % z prokazatelných
stornopoplatk (v ostatních p ípadech pak 80 %).

Pojistné je sou et 65 K / den (dle po tu dn zájezdu) + 2,2 % z celkové ceny zájezdu (v etn služeb
zprost edkovaných za p íplatek), bez ohledu na délku zájezdu.
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ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ:
Tabulka tarif a pojistných ástek
1) sazba K5Z
Pojišt ní lé ebných výloh
5 000 000,Pojišt ní asisten ních služeb
5 000 000,Pojišt ní lé ebných výloh a asisten ních služeb – max.
5 000 000,pln ní
Sou ástí pojišt ní asisten ních služeb jsou:
- náklady na repatriaci pojišt ného
5 000 000,- náklady na repatriaci t lesných ostatk pojišt ného
5 000 000,- náklady na vyslání opatrovníka
60 000,- náklady na ed asný návrat z pojišt né cesty
60 000,- náklady na právní pomoc v zahrani í v etn jejího
60 000,zprost edkování
- náklady vzniklé ztrátou cestovních doklad
60 000,- zachra ovací náklady
1 500 000,- odškodn ní v p ípad zadržení pojišt ného p i únosu
60 000,letadla nebo autobusu
- zprost edkování finan ní pomoci pojišt nému
60 000,- náklady vzniklé zpožd ním zavazadel
5 000,- náklady vzniklé zpožd ním letu
5 000,Pojišt ní zavazadel
max. 15 000,- /
5 000,- K / jedno
zavazadlo
Úrazové pojišt ní – smrt následkem úrazu
300 000,Úrazové pojišt ní – trvalé následky úrazu
600 000,ipojišt ní odpov dnosti za újmu na zdraví a v ci t etí
5 000 000,osoby
ipojišt ní zimních sport
ANO
ipojišt ní nebezpe ných a nepojistitelných sport
ANO
(v rámci zájezd Adventury)
Pojišt ní náhrady dovolené – 80 %, max. však do výše
nesjednáno
200 000,-K (pojišt ná ástka 250 000,-K )
Pojišt ní stornovacích poplatk z vodu terorismu –
nesjednáno
80 %, max. však do výše 300 000,-K (poj. . 375 000,)
Pojišt ní stornovacích poplatk – 80 % max. však do
nesjednáno
výše 200 000,-K (K5SZ, poj. . 250 000,-K )
Pojišt ní stornovacích poplatk – 80/100 % max. však
nesjednáno
do výše 300 000/375 000,-K (K10SZ, poj. . 375 000,-K )

2) sazba K5SZ
5 000 000,5 000 000,5 000 000,-

3) sazba K10SZ
10 000 000,10 000 000,10 000 000,-

5 000 000,5 000 000,60 000,60 000,60 000,-

10 000 000,10 000 000,60 000,60 000,60 000,-

60 000,1 500 000,60 000,-

60 000,3 000 000,60 000,-

60 000,5 000,5 000,max. 15 000,- /
5 000,- K / jedno
zavazadlo
300 000,600 000,5 000 000,-

60 000,5 000,5 000,max. 40 000,- /
20 000,- /
jedno zavazadlo
300 000,600 000,5 000 000,-

ANO
ANO

ANO
ANO

200 000,nesjednáno
200 000,nesjednáno

200 000,300 000,nesjednáno
300 000,- /
375 000,-K

SJEDNÁNÍ POJIŠT NÍ PROST EDNICTVÍM CK ADVENTURA:
1. Pokud chcete uzav ít pojišt ní na zájezd, ozna te p íslušné pojišt ní na Smlouv o zájezdu a p edejte ji do
naší prodejní kancelá e. Ru íte za správnost vypln ných údaj , podle nichž budete na zájezd pojišt ni.
2. CK vám potvrdí cenu pojišt ní na Potvrzení o zájezdu. Pojistné uhra te nejpozd ji s doplatkem zájezdu, tj. 50
dní p ed odjezdem zájezdu. Karti ku pojišt nce s íslem pojistky a telefonem na asisten ní službu obdržíte od
pr vodce zájezdu p i nástupu na zájezd.
3. Všeobecné pojistné podmínky UNIQA pojiš ovny a. s. pro cestovní pojišt ní jsou k dispozici u pr vodce na
zájezdu a také na našich stránkách: https://www.adventura.cz/informace/pojisteni/pojisteni-za-priplatek-uleteckych-zajezdu/.

