CESTOVNÍ POJIŠT NÍ
BALÍ EK CESTOVNÍHO POJIŠT NÍ ZAHRNUTÝ V CEN ZÁJEZDU
(sazba K5, zóna 1 území Evropy)
Balí ek cestovního pojišt ní K5 je zahrnutý do ceny evropských autobusových (kombinovaných leteckoautobusových) zájezd , které po ádá CK Adventura. Kryje i rizika spojená s provozováním všech sportovních aktivit
na našich zájezdech – tzn. že není nutné uzavírat speciální sportovní p ipojišt ní! Pokud je pojišt ní zahrnuto
v cen , je tato informace uvedena v podmínkách zájezdu v sekci Cena zahrnuje: pojišt ní lé ebných výloh a
stornopoplatk . Balí ek pojišt ní nejde z ceny zájezdu odstranit.

Pojišt ní K5 zahrnuje: pojišt ní lé ebných výloh a asisten ní službu, pojišt ní stornopoplatk
zájezdu, úrazové pojišt ní, pojišt ní odpov dnosti za škodu na zdraví a v ci t etí osoby.
Cestovní pojišt ní UNIQA kryje i onemocn ní Covid-19 p ed odjezdem (pojišt ní storna) i na zájezdu
(lé ebné výlohy v p ípad onemocn ní, p ipojišt ní karantény P v p ípad na ízené karantény – pokud
nejste nemocní). P edm tem pojišt ní storna není preventivní karanténa (by na ízená léka em i hygienou).

ROZSAH POJISTNÉHO KRYTÍ K5:
Pojišt ní / Typ Pojišt ní
Pojišt ní lé ebných výloh
Pojišt ní asisten ních služeb
Pojišt ní lé ebných výloh a asisten ních služeb – max. pln ní
- náklady na karanténu v p ípad pozitivního testu na Covid-19 (max. do výše 30 000,-K )
Sou ástí pojišt ní asisten ních služeb jsou:
- náklady na repatriaci pojišt ného
- náklady na repatriaci t lesných ostatk pojišt ného
- náklady na vyslání opatrovníka
- náklady na p ed asný návrat z pojišt né cesty
- náklady na právní pomoc v zahrani í v etn jejího zprost edkování
- náklady vzniklé ztrátou cestovních doklad
- zachra ovací náklady
- odškodn ní v p ípad zadržení pojišt ného p i únosu letadla nebo autobusu
- zprost edkování finan ní pomoci pojišt nému
- náklady vzniklé zpožd ním zavazadel
- náklady vzniklé zpožd ním letu
Úrazové pojišt ní - smrt následkem úrazu
Úrazové pojišt ní - trvalé následky úrazu
ipojišt ní odpov dnosti za újmu na zdraví a v ci t etí osoby
ipojišt ní zimních sport
ipojišt ní nebezpe ných a nepojistitelných sport (v rámci zájezd Adventury)
Pojišt ní stornovacích poplatk - 80% max. však do výše 25 000,-K (cena 31 250,-K )
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Pln ní
000 000,-K
000 000,-K
000 000,-K
500,-K /den

5 000 000,-K
5 000 000,-K
60 000,-K
60 000,-K
60 000,-K
60 000,-K
1 500 000,-K
60 000,-K
60 000,-K
5 000,-K
5 000,-K
300 000,-K
600 000,-K
5 000 000,-K
ANO
ANO
25 000,-K

Všeobecné pojistné podmínky UNIQA pojiš ovny a. s. pro cestovní pojišt ní, informace ke GDPR a Informa ní
dokument o pojistném produktu najdete na našich stránkách: https://www.adventura.cz/pojisteni/
Karti ku pojišt nce s íslem pojistky a telefonem na asisten ní službu obdržíte od pr vodce zájezdu p i nástupu
na zájezd.

