
Vybrali jste si optimální rozsah pojištění ? 

Nabízíme Vám možnost pojištění následujících rizik: 

1. Pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně sistační služby 
2. Pojištění odpovědnosti za škodu (škodu na zdraví, škody na majetku, náklady na advokáta, 

náklady kauce) 
3. Pojištění zavazadel, ztráta dokladů, opožděné dodání zavazadel leteckou společností 
4. Pojištění storna zájezdu 
5. Úrazové pojištění (trvalé následky úrazu, smrt v důsledku úrazu) 
6. Pojištění nevydařené dovolené 
7. Pojištění zvýšených nákladů na zpětnou dopravu 
8. Pojištění doprovodu 
9. Pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb 
10. Pojištění nákladů na cestu blízké osoby pojištěného 
11. Pojištění nákladů v případě nemoci dítěte 
12. Pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla 
13. Pojištění zpoždění hromadného dopravného prostředku 
14. Pojištění opožděného nástupu na zájezd 

Balík rizik typu „A“:   rizika 1 – 14 

Balík rizik typu „B“:   rizika 1 – 4 

Balík rizik typu „C“:   rizika 1 – 2 

 

 

1/Pojištění léčebných výloh v zahraničí 

   Pojišťovna Union za Vás uhradí náklady na ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizaci, 
přepravu do nemocnice, přepravu pacienta do vlasti, v případě úmrtí, převoz tělesných ostatků. To 
vše maximálně do 100 000 Eur, resp. 30 000 Eur (balík „B“) 

 

2/Pojištění odpovědnosti za škodu 

   V případě, že neopatrným jednáním, nebo nedbalostí způsobíte jiné osobě škodu, pojišťovna Union 
za Vás uhradí při škodě na věcech odškodné až do výšky 35 000 Eur, resp. 15 000 Eur (balík „B“), při 
újmě na zdraví nebo na životě do výšky 100 000 Eur, resp. 15 000 Eur (balík „B“). 

   Jestliže potřebuje pojištěný v zahraničí právní pomoc při jeho zastupování v trestním nebo 
přestupkovém řízení, pojišťovna Union mu pomůže tyto nároky vymáhat, případně najme advokáta a 
uhradí náklady s tím spojené až do výše 2 000 Eur. V případě potřeby pojišťovna Union uhradí kauci 
do výše 3 000 Eur. 

 



3/Pojištění zavazadel 

   Kryje škody, které vzniknou jejich poškozením, zničením, ztrátou, nebo odcizením. Pojišťovna Union 
uhradí škodu na zavazadlech do výše 18 000 Kč/os., resp. 10 000 Kč/os. (balík „B“). Za jednu věc 
uhradí pojišťovna Union maximálně 9 000 Kč, resp. 5 000 Kč (balík „B“). Pojištěný se bude podílet na 
pojistném plnění při každé pojistné události částkou 500 Kč (spoluúčast). 

Ztráta dokladů 

   Jestliže pojištěný ztratil, resp. mu byl odcizen cestovní doklad v zahraničí, uhradí mu pojišťovna 
Union na základě předložených účtů náklady na obstarání náhradních dokladů v zahraničí do výšky 
350 Eur. 

Opoždění dodání zavazadel leteckou společností 

   Pojištěný má nárok na náhradu za nákup nezbytných oděvů a toaletních potřeb v případě, že 
zavazadla, která odevzdal letecké společnosti při nástupu na cestu do zahraničí, mu byly vydané: 

- Nejdříve 24 hodin, avšak maximálně 48 hodin po příletu na místo určení – 100 Eur 
- Nejdříve 48 hodin od příletu na místo určení – 300 Eur 

 

4/Pojištění storna zájezdu 

   Jestliže před nastoupením na zájezd zrušíte účast na zájezdu z vážných důvodů, čímž Vám vznikne 
povinnost uhradit cestovní kanceláři poplatek za stornování zájezdu, Union Vám uhradí ve smyslu 
pojistných podmínek pojištění storna zájezdu až 80% storno poplatku, maximálně však 25 000 Kč/os., 
resp. 10 000 Kč/os. (balík „B“). Všechny s Vámi splupřihlášené osoby mají rovněž nárok na odškodné 
ve výši 80% storno poplatku, maximálně však 25 000 Kč/os., resp. 10 000 Kč/os. (balík „B“). 
Maximální výška plnění Unionu za jednu pojistnou událost a spolu za všechny osoby s oprávněním na 
pojistné plnění z této pojistné události je 75 000 Kč, resp. 30 000 Kč (balík „B“) 

 

5/Úrazové pojištění 

   V případě, že úraz zanechá trvalé následky, pojišťovna Union uhradí pojištěnému přiměřenou část 
pojistné částky podle rozsahu trvalých následků. Pojistná částka je 180 000 Kč. V případě úmrtí 
v důsledku úrazu pojišťovna Union vyplatí oprávněným osobám částku, která je 90 000 Kč. 

 

6/Pojištění nevydařené dovolené 

   V případě, že jste hospitalizován déle než 3 dny, pojišťovna Union Vám uhradí odškodné 400 Kč/den 
a jedné osobě blízké s Vámi přihlášené na zájezd, která Vás v nemocnici navštěvuje 240 Kč za každý 
den hospitalizace během doby trvání zájezdu. 

 



 

7/Pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu 

   Jestliže je pojištěný v důsledku náhlého zhoršení zdravotního stavu přepravovaný ze zahraničí dřív, 
než zájezd skončil, pojišťovna Union uhradí blízkým osobám, které byly spolu s ním přihlášené na 
zájezd, zvýšené náklady na jejich dopravu do České republiky. V případě, že nemohou využít původně 
předpokládaný dopravní prostředek (osobní motorové vozidlo), pojišťovna uhradí tyto částky do výše 
8 000 Kč/os., celkem 32 000 Kč za jednu pojistnou událost a za všechny osoby dotčené touto událostí. 

 

8/Pojištění doprovodu 

   Jestliže zůstane v zahraničí v důsledku hospitalizace nebo úmrtí pojištěného bez dozoru dospělé 
osoby dítě mladší 15 let, pojišťovna Union uhradí nezbytně nutné náklady na vycestování jedné 
dospělé osoby, která dítě doprovodí do místa bydliště. Pojišťovna Union též uhradí náklady na cestu 
zpět do místa bydliště pro přepravované dítě, jestliže nebylo možné využít původní dopravní 
prostředek. Pojišťovna Union uhradí tyto náklady do částky 24 000 Kč. 

 

9/Pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb 

   Jestliže se pojištěný vrátil ze zájezdu před jeho ukončením z vážného důvodu (vážná nemoc, nebo 
náhlé zhoršení zdravotního stavu pojištěného, úmrtí nebo vážný stav blízké osoby), pojišťovna Union 
mu uhradí cestovní náklady do výše 8 000 Kč/os. Celkem maximálně 32 000 Kč za všechny společně 
přihlášené osoby a také odškodné za nevyčerpané služby (tj. cena za ubytování a stravu) do výše 
16 000 Kč/os., celkem maximálně 64 000 Kč za všechny spolupřihlášené osoby. 

 

10/Pojištění nákladů na cestu blízké osoby pojištěného 

   Pokud jste v důsledku akutního onemocnění nebo úrazu nepřetržitě hospitalizovaný v zahraničí po 
delší dobu 10 dnů a Váš zdravotní stav neumožňuje zpětnou přepravu do vlasti, hradí pojišťovna 
Union jedné blízké osobě 

a) Náklady na cestu, pojistná částka je 500 Eur celkem za cestu do a ze zahraničí 
b) Náklady na ubytování v místě hospitalizace pojištěného na dobu maximálně 10 nocí, pojistná 

částka činí 350 Eur na jednu pojistnou událost (1 noc max. 35 Eur) 

 

11/Pojištění nákladů v případě nemoci dítěte 

   Pojišťění nákladů v případě nemoci dítěte se sjednává jako pojištění škodové. Pokud je dítě do věku 
15 let v důsledku akutního onemocnění nebo úrazu v zahraničí hospitalizované a hospitalizace trvá a i 
po termínu skončení zájezdu, nebo pokud jeho zdravotní stav neumožňuje přepravu zpět do vlasti, 
uhradí pojišťovna Union: 



a) Náklady na cestu jedné blízké osoby do místa hospitalizace pojištěného dítěte v zahraničí, 
pojistná částka činí 250 Eur 

b) Náklady na cestu ze zahraničí do vlasti dítěte a jedné jeho blízké osoby, pojistná částka činí 
500 Eur celkem za obě osoby, náklady na ubytování jedné blízké osoby v místě hospitalizace 
pojištěného dítěte v zahraničí nemaximální dobu 10 nocí, pojistná částka činí 350 Eur (1 noc 
maximálně 35 Eur) 

 

12/Pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla 

   Jestliže se v důsledku dopravní nehody, poruchy, nebo odcizení osobního vozidla v zahraničí 
nemůže pojistný vrátit do vlasti svým vozidlem, pojišťovna Union uhradí pojištěnému, náklady na 
přepravu do místa trvalého bydliště, nebo náhradního ubytování v místě opravy vozidla, a to 
maximálně do 250 Eur/pojistná událost. 

 

13/Pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku 

   V případě, že hromadný dopravní prostředek, kterým cestuje pojištěný, má při zpáteční cestě 
v zahraničí z důvodu mimořádné události zpoždění více než 6 hodin, má pojištěný nárok na odškodné 
ve výši 80 Kč za každou celou hodinu o kterou má hromadný prostředek zpoždění oproti 
plánovanému příjezdu stanovenému v jízdním řádu, maximálně však do výše 800 Kč/os. 

 

14/Pojištění opožděného nástupu na zájezd 

   Jestliže pojištěný účastník z vážných důvodů (nemoc, úraz, nepojízdné motorové vozidlo, odcizení 
pasu) nastoupí na zájezd později než 48 hodin od nulté hodiny dne dohodnutého v cestovní smlouvě 
jako „termín zájezdu od“ pojišťovna Union vám uhradí odškodné za nečerpané služby. Horní hranice 
pojistného plnění je 2 400 Kč/os. Maximálně však 8 000 Kč za všechny osoby, kterých se důvod 
opožděného nástupu dotýká. 

 

 

 

Každý účastník dostane průvodce cestovním pojištěním, kde nalezne přehledný postup, jak 
postupovat v případě pojistné události 

 

U všech poznávacích zájezdů CK Royal je zahrnuto v ceně pojištění balík „B“. V případě zájmu o 
pojištění v rozsahu balík „C“ je příplatek za zajištění tohoto pojištění 25 Kč/den. 

 


