
 

Cestovní pojištění CK NEV DAMA – ZIMA 2011-12 

V tabulkových cenách zájezdů není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Jeho vyřízení Vám můžeme nabídnout naším 

prostřednictvím (viz níže; včetně pojištění storna zájezdu) nebo se obraťte přímo na některou z pojišťoven. 

Fakultativní nabídka pojištění  

 

1/ Pojištění ve spolupráci s UNIQA pojišťovna, a.s. 
Pojištění ve spolupráci s UNIQA pojišťovna, a.s. se vztahuje také na provozování zimních sportů, součástí pojištění je i 

automatické a bezplatné prodloužení platnosti v případě zpožděného návratu pojištěného do ČR z důvodu zásahu vyšší 

moci a pojištění nevyužité dovolené, které kryje případné nevratné náklady na nespotřebované cestovní služby (např. 

nevyužití skipasu z důvodu pojistné události během zájezdu).  

Pojištění „komplet“ - cena 35 Kč / os. / den  

limit pojistného plnění pojištění stornovacích poplatků a nevyužité dovolené 8.000 Kč 

Pojištění „komplet plus“ - cena 40 Kč / os. / den  

limit pojistného plnění pojištění stornovacích poplatků a nevyužité dovolené 15.000 Kč 

Pojištění „komplet max“ - cena 45 Kč / os. / den  

limit pojistného plnění pojištění stornovacích poplatků a nevyužité dovolené 30.000 Kč 

Připojištění lyžování a snowboardingu mimo vyznačené sjezdovky a trasy - cena 65 Kč / os. / den  

tento nadstandardní pojistný produkt lze přikoupit k výše vypsaným typům pojištění; kryje i případné pojistné plnění 

v případě nemocí a úrazů, ke kterým došlo v souvislosti s provozováním nebezpečných sportů a dále v souvislosti 

s provozováním lyžování či snowboardingu mimo vyznačené sjezdovky a trasy, kde je lyžování a snowboarding povoleno. 

předmět plnění: plnění do maximální výše: 

Pojištění léčebných výloh v zahraničí, repatriace a asistenční služba 7.000.000 Kč 

náklady na vyslání opatrovníka 140.000 Kč 

náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 140.000 Kč 

náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku 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 500.000 Kč 

odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 140.000 Kč 

zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 140.000 Kč 

náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5.000 Kč 

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 300.000 Kč 



Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 600.000 Kč 

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace v zahraničí) 600 Kč / den 

Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby 5.000.000 Kč 

Pojištění zavazadel 40.000 Kč, 20.000 Kč / ks 

Pojištění zrušení účasti na zájezdu - 80 % z částky stornopoplatků dle varianty 

Pojištění nevyužité dovolené dle varianty 

Pojištění lze sjednat pro osoby bez omezení věku. Případné pojistné události řeší pojištěný přímo s pojišťovnou. U pojištění, 

které je sjednáno dodatečně, tedy až po uzavření cestovní smlouvy na zájezd jako takový, není zahrnuto pojištění zrušení 

účasti na zájezdu. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UNIQA pojišťovna, a.s. 

Pojistné události, u které nedošlo k uhrazení nákladů přímo asistenční službou, je pojištěný povinen oznámit bezprostředně 

po návratu do ČR na adresu: UNIQA pojišťovna, a.s., odbor cestovního pojištění, Evropská 136, 160 12 Praha 6  

 

2/ Pojištění ve spolupráci s Evropskou Cestovní Pojišťovnou, a.s.  

Pojištění ve spolupráci s Evropskou Cestovní Pojišťovnou, a.s. se vztahuje také na provozování zimních sportů, nabízené 

pojištění též obsahuje automatické a bezplatné prodloužení platnosti v případě zpožděného návratu pojištěného do ČR z 

důvodu zásahu vyšší moci a pojištění nevyužité dovolené, kde pojišťovna poskytne kompenzaci za každý nevyužitý den 

dovolené, pokud bude klient upoután na lůžku v důsledku akutního onemocnění či úrazu 

Pojištění „skiPlus“ - cena 490 Kč / os. / 1 - 5 dnů, 690 Kč / os. / 6 - 10 dnů 

Pojištění „skiPlus Rodina“ - cena 990 Kč / rodina* / 1 - 5 dnů, 1.390 Kč / rodina* / 6 - 10 dnů 

* rodinou se rozumí až 2 dospělé osoby a až 3 děti nedovršených 18ti let, které spolu cestují v rámci jedné cestovní smlouvy 

předmět plnění: plnění do maximální výše: 

Pojištění léčebných výloh v zahraničí 3.000.000 Kč 

zubní ošetření 24.000 Kč 

fyzioterapie 120.000 Kč 

kompenzace pobytu v nemocnici 20.000 Kč 

aktivní asistence neomezeně 

repatriace včetně repatriace tělesných ostatků 1.000.000 Kč 

náklady na vyslání opatrovníka 150.000 Kč 

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 100.000 Kč 

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 200.000 Kč 

Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví třetí osoby 2.000.000 Kč 



Pojištění odpovědnosti za škodu na věci třetí osoby 1.000.000 Kč 

Pojištění škody na osobních věcech 15.000 Kč 

Pojištění škody na výbavě - zimní sporty 10.000 Kč 

Nájem náhradního vybavení - zimní sporty 5.000 Kč 

Prodloužení pobytu - lavina 20.000 Kč 

Cesty autem - technická pomoc a odtah 10.000 Kč 

Náhradní doprava a ubytování 20.000 Kč 

Pojištění nevyužité dovolené 10.000 Kč 

Pojištění zrušení účasti na zájezdu - 80 % z částky 

stornopoplatků 
20.000 Kč 

Pojištění lze sjednat pro osoby bez omezení věku. Případné pojistné události řeší pojištěný přímo s pojišťovnou, resp. s její 

vlastní asistenční službou Euroalarm Assistance Prague, s.r.o. U pojištění, které je sjednáno dodatečně, tedy až po uzavření 

cestovní smlouvy na zájezd jako takový, není zahrnuto pojištění zrušení účasti na zájezdu. Pojištění se řídí Všeobecnými 

pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. Pojistné události, u které nedošlo k 

uhrazení nákladů přímo asistenční službou, je pojištěný povinen oznámit bezprostředně po návratu do ČR na adresu:  

Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s., Křižíkova 237/36a, 180 00 Praha 8 

 


