Pokud se zákazník rozhodl uzavřít cestovní pojištění prostřednictvím CK Poznání s. r. o., jsou zákazníci pojištěni u
společnosti UNIQA pojišťovna.
Pojistný tarif: K7S (varianta Evropa nebo Svět dle konkrétní destinace)

Rozsah tohoto cestovního pojištění a maximálních pojistných částek:
Léčebné výlohy vč. repatriace a asistenčních služeb
Akutní zubní ošetření

7 000 000 Kč
do výše limitu léčebných výloh

Náklady na vyslání opatrovníka

140 000 Kč

Náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty

140 000 Kč

Náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího zprostředkování

140 000 Kč

Náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů

140 000 Kč

Zachraňovací náklady

2 100 000 Kč

Odškodnění při zadržení pojištěného při únosu letadla/ autobusu

140 000 Kč

Zprostředkování finanční pomoci pojištěnému

140 000 Kč

Náklady vzniklé zpožděním zavazadel

5 000 Kč

Náklady vzniklé zpožděním letu

5 000 Kč

Připojištění zavazadel

40 000 Kč (20 000 Kč/ks)

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby

5 000 000 Kč

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu

300 000 Kč

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu

600 000 Kč

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz+nemoc)

600 Kč/den

Storno zájezdu - vrací se max. 80 % skutečně vzniklých nákladů, max. 30 000 Kč/os. (za příplatek,
který je přesně specifikován u konkrétního zájezdu, lze navýšit až na max. 80 000 Kč/os.)
Náhrada dovolené - vrací se max. 80 % skutečně vzniklých nákladů, max. 30 000 Kč/os. (za příplatek,
který je přesně specifikován u konkrétního zájezdu, lze navýšit až na max. 80 000 Kč/os.)
Pojištění je koncipováno bez věkového omezení. Pojištění storna zájezdu obsahuje pojištění stornopoplatků ze zdravotních
důvodů klienta, z důvodu nedobrovolné ztráty zaměstnání klienta, z důvodu přírodní katastrofy v místě pobytu. Storno
zájezdu je nutno hlásit obratem od vzniku pojistné události. Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb zahrnuje
pojištění plážových adrenalinových aktivit, pojištění na turistiku do 5 000 m n. m., cyklistiku po vyznačených trasách,
raftingu st. I a II. Lze volitelně připlatit pojištění na lyžování (výše příplatku je uvedena u konkrétního zájezdu). Pojištění
léčebných výloh platí mimo území České republiky i pro cizí státní příslušníky. Neplatí pro území toho státu, jehož je
pojištěný státním občanem nebo má-li na tomto území trvalé bydliště.
Pojištění se řídí Všeobecnými smluvními pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20 a Pokyny pro případ
pojistné události, které jsou součástí cestovních dokladů. Pojištěný zákazník tímto prohlašuje, že se seznámil a souhlasí s
rozsahem a podmínkami sjednaného cestovního pojištění, zejména s výší pojistných částek a se zněním všeobecných
smluvních podmínek. V případě, že zákazník CK Poznání s.r.o. uzavřel smlouvu o zájezdu pro více pojištěných osob,
potvrzuje, že je oprávněn uvedené prohlášení učinit i jménem těchto osob. Další informace o pojištění naleznete na
www.poznani.cz.

