
 

 

 
UNIQA – Česká republika (zóna 3) 
 

• Denní tarify a další informace jsou uvedeny pod tabulkami na konci dokumentu. 
 

 

 
 

Tabulka tarifů a pojistných částek 
STORNO limit 15 000 Kč 

TS+ 

Pojištění léčebných výloh nesjednáno 

Akutní zubní ošetření nesjednáno 

Pojištění asistenčních služeb nesjednáno 

Pojištění léčebných výloh a asistenčních 
služeb – max. plnění 

nesjednáno 

Součástí pojištění asistenčních služeb 
jsou: 

  

- náklady na repatriaci pojištěného nesjednáno 

- náklady na repatriaci tělesných ostatků 
pojištěného 

nesjednáno 

- náklady na vyslání opatrovníka nesjednáno 

- náklady na předčasný návrat z 
pojištěné cesty 

nesjednáno 

- náklady na právní pomoc v zahraničí 
včetně jejího zprostředkování 

nesjednáno 

- náklady vzniklé ztrátou cestovních 
dokladů 

nesjednáno 

- zachraňovací náklady  nesjednáno 

- odškodnění v případě zadržení 
pojištěného při únosu letadla nebo 
autobusu 

nesjednáno 

- zprostředkování finanční pomoci 
pojištěnému 

nesjednáno 

- náklady vzniklé zpožděním zavazadel nesjednáno 

- náklady vzniklé zpožděním letu nesjednáno 

Úrazové pojištění - smrt následkem 
úrazu 

150 000,-Kč 

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000,-Kč 

Úrazové pojištění - nemocniční 
odškodné (hospitalizace úraz + nemoc) 

150,-Kč / den 

Úrazové pojištění – denní odškodné nesjednáno 

Připojištění odpovědnosti za újmu na 
zdraví a věci třetí osoby 

5 000 000,-Kč 

Připojištění zavazadel  
20 000,-Kč 

5 000,-Kč / položka v 
zavazadle 

Připojištění zimních sportů ANO 

Připojištění nebezpečných sportů Lze připojistit 

Pojištění náhrady dovolené - 80% max. 
však do výše PČ 

15 000,-Kč 

Pojištění stornovacích poplatků - 80% 
max. však do výše PČ 

15 000,-Kč 

Pojištění stornovacích poplatků z důvodu 
terorismu - 80% max. však do výše PČ 

nesjednáno 

Rozšířené asistenční služby Auto+ nesjednáno 

 
 

Pojistné k odvedení za 1 osobu 1 den pobytu  
 

Tarif  Zóna 3 – Česká republika  
TS+ 29,-Kč   

 

• K tarifu je možné připojistit nebezpečné sporty za 5,-Kč / osoba / den 

• K tarifu je možné připojistit výjezd za hranice 9,- Kč / osoba / den (nutné sjednat na celou dobu zájezdu!)   

• Minimální pojistné / osoba = pojistné za 3 dny. 


