NABÍDKA CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ
Cestovní pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu, na přání vám zajistíme kvalitní produkt pojišťovny UNIQA pojišťovna, a. s., se kterou
dlouhodobě spolupracujeme. K pojištění léčebných výloh (včetně pojištění zavazadel, úrazu a odpovědnosti) lze sjednat pojištění
stornopoplatků (nákladů spojených se zrušením zájezdu) zahrnující i pojištění náhrady dovolené. Jako novinku nabízíme pojištění pro
případ karantény (pro případ COVID-19 či jiné pandemie).

V případě, že si budete pojištění zajišťovat individuálně, nebo využíváte pojištění z platebních karet, vždy si zkontrolujte výši i
rozsah pojistného krytí, aby bylo s ohledem na daný zájezd dostačující!
Níže najdete nabídku 3 pojistných tarifů + připojištění karantény, kdy pojištění léčebných výloh kryje v plném rozsahu všechny
zájezdy nabízené v katalogu China Tours (včetně vysokých nadmořských výšek!!!) za jednotn ou sazbu pro všechny klienty bez
rozdílu horní hranice věku. Podrobnější informace o pojistných částkách najdete na straně číslo 2 a 3 v příslušných tabulkách.
Věnujte také pozornost Všeobecným pojistným podmínkám pojišťovny UNIQA, a.s.
1)

Tarif K5Z: Pojištění léčebných výloh, zavazadel, úrazu a odpovědnosti za škodu.

Toto pojištění se vztahuje na akutní onemocnění nebo úraz, ke kterým dojde během platnosti pojistné smlouvy v zahraničí. Vyloučena
jsou chronická onemocnění známá před odjezdem a jejich komplikace.
Pojištění se sjednává na přesný termín zájezdu, jak je uveden v katalogu a pojistit se musí celá cesta včetně dnů překročení hranic
ČR. Pojištění je účinné překročením hranice ČR při odjezdu a končí překročením hranice ČR při návratu.
Tento tarif lze uzavřít nejpozději 14 dnů před odletem/odjezdem.
Věk
EVROPA (Kč/den)
SVĚT (Kč/den)
0–14 let
13
26
15 a více let
26
51
Evropa: státy na geografickém území Evropy vč. ostrovů náležících evropským státům a Tunisko, Maroko, Egypt, Turecko a Izrael. Svět: platí
pro ostatní státy světa. Věk: děti do 15 let – v době uzavření a trvání pojištění nezavrší 15 let, je možné pojistit i osoby starší 75 let a také cizince,
pokud nejedou do Čech nebo do země původu (např. Rakušana na cestu do Rakouska pojistit nelze).
V případě úrazu nebo onemocnění, které vyžaduje ambulantní lékařské ošetření, uhradí pojištěný náklady za ošetření a nákup léků
v hotovosti. Přiměřené náklady uhradí UNIQA pojišťovna, a. s. po nahlášení pojistné události. V případě úrazu nechá klient vyplnit lékařem
formulář „Atestatio medici“, který zašle pojišťovně společně s oznámením o pojistné události.
V případě závažného úrazu nebo onemocnění, které vyžaduje ošetření při pobytu v nemocnici, je nezbytné zavolat neprodleně
asistenční službu UNIQA ASSISTANCE PRAHA, která je k dispozici 24 hodin denně na tel. č.: +420 296 333 696.
V případě, že pojištěný nebude kontaktovat asistenční službu, je povinen uhradit fakturu za ošetření sám. Pojistitel bude refundovat pouze
doložené náklady na léčení v Kč. Faktury a ostatní doklady musí být vystaveny v anglickém, německém či českém jazyce, jinak zajistí pojistitel
přeložení na náklady pojištěného. Bankovní a jiné poplatky nebudou hrazeny.
Pojistná událost se hlásí bezprostředně po návratu, nejpozději však do 30 dnů po ukončení cesty, na adrese UNIQA pojišťovna, a. s.,
odbor likvidace škod neživotního pojištění osob, Evropská 136, 160 12 Praha 6 (formulář „Oznámení o škodě z léčebných výloh“).
2)

Tarif K5SZ: Pojištění léčebných výloh, zavazadel, úrazu, odpovědnosti za škodu + stornopoplatků a náhrady dovolené.

Tento tarif zahrnuje vše uvedené v bodě 1 (u tarifu K5Z) + nevratné náklady, které vznikly pojištěnému v ČR úhradou vyúčtovaných
stornovacích poplatků za neuskutečněný zájezd nebo služby u cestovní kanceláře, cestovní agentury, dopravní společnosti nebo ubytovacího
zařízení (z důvodu vážného akutního onemocnění nebo úrazu, smrti, závažného násilného trestného činu či při podstatné škodě na
majetku z důvodu živelní události, ke které došlo u pojištěné osoby či jí blízké osoby, příp. spolucestujícího, který je také pojištěn).
Pojištění zahrnuje také pojištění náhrady dovolené, kdy předmětem pojištění jsou nevratné náklady na nespotřebované služby na zájezdu více
než 24 hodin před termínem zpáteční cesty.
V případě pojistné události vzniká nárok na úhradu těchto nákladů až do výše 80 % a maximálně lze pojistit zájezd v hodnotě 250 000 Kč/os.
Toto připojištění mohou uzavřít všichni zákazníci (bez omezení věku, státní příslušnosti) pouze zároveň s pojištěním léčebných výloh – buď
při sepsání smlouvy o zájezdu, nebo nejpozději 50 dní před dnem odjezdu/odletu na zájezd (ke dni doplatku celkové ceny zájezdu).
Pojistné činí cenu tarifu K5Z + 2,2 % z celkové ceny zájezdu (základní cena-sleva + jakékoliv doplňkové služby jako je jednolůžkový pokoj, vízum
apod.), bez ohledu na délku zájezdu při současném pojištění léčebných výloh v zahraničí. Počátkem pojištění je den následující po dni zaplacení
pojistného a pojištění končí ve 24:00 hodin v den odjezdu pojištěného na zájezd.
3)

Prémiový tarif K10SZ: Pojištění léčebných výloh, zavazadel, úrazu, odpovědnosti za škodu, storna zájezdu a náhrady dovolené.

Prémiové pojištění K10SZ se vztahuje na akutní onemocnění nebo úraz s vyššími pojistnými částkami a navíc pojištění storna zájezdu až
do výše 100 % prokazatelných stornopoplatků.
Pojišťovna poskytne plnění ve výši 100 % prokazatelně zaplacených stornopoplatků v případě úmrtí pojištěného nebo osoby blízké nebo z důvodu
nepřetržité hospitalizace (v délce minimálně 10 dní) pojištěného nebo osoby blízké, v jejímž důsledku nemůže pojištěná osoba vycestovat.
V ostatních případech vzniká nárok na úhradu těchto nákladů až do výše 80 %.
Pojistné činí 69 Kč/os/den + 2,2 z celkové ceny zájezdu (bez ceny za léčebné výlohy). Tento prémiový tarif má jednotnou sazbu bez ohledu na
věk a zemi pobytu.
4)

Tarif P a P50: Připojištění karantény (pro případ COVID-19 či jiné pandemie)

Lze sjednat k tarifům K5SZ (připojištění tarif P nebo P50) a k tarifu K10SZ (připojištění pouze tarif P50).
Podrobnější informace k tomuto připojištění jsou uvedeny na straně číslo 3 tohoto letáčku.
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TABULKA TARIFŮ, POJISTNÝCH ČÁSTEK A VÝPOČTU CENY POJIŠTĚNÍ
Tabulka tarifů a pojistných částek
Pojištění léčebných výloh
Pojištění asistenčních služeb
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max.
plnění
Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:
- náklady na repatriaci pojištěného
- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného
- náklady na vyslání opatrovníka
- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty
- náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího
zprostředkování
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů
- zachraňovací náklady
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu
letadla nebo autobusu
- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel
- náklady vzniklé zpožděním letu
Pojištění zavazadel

1) tarif K5Z
5 000 000 Kč
5 000 000 Kč
5 000 000 Kč

2) tarif K5SZ
5 000 000 Kč
5 000 000 Kč
5 000 000 Kč

3) tarif K10SZ
10 000 000 Kč
10 000 000 Kč
10 000 000 Kč

5 000 000 Kč
5 000 000 Kč
60 000 Kč
60 000 Kč
60 000 Kč

5 000 000 Kč
5 000 000 Kč
60 000 Kč
60 000 Kč
60 000 Kč

10 000 000 Kč
10 000 000 Kč
60 000 Kč
60 000 Kč
60 000 Kč

60 000 Kč
1 500 000 Kč
60 000 Kč

60 000 Kč
1 500 000 Kč
60 000 Kč

60 000 Kč
3 000 000 Kč
60 000 Kč

60 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
max. 15 000 Kč/
5 000 Kč/ 1 zavazadlo
300 000 Kč
600 000 Kč
5 000 000 Kč

60 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
max. 15 000 Kč/
5 000 Kč/
1 zavazadlo
300 000 Kč
600 000 Kč
5 000 000 Kč

60 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
max. 40 000 Kč/
20 000 Kč/
1 zavazadlo
300 000 Kč
600 000 Kč
5 000 000 Kč

ANO
ANO

ANO
ANO

ANO
ANO

nesjednáno

nesjednáno

300 000 Kč

nesjednáno

200 000 Kč

200 000 Kč

nesjednáno

200 000 Kč

nesjednáno

nesjednáno

nesjednáno

300 000 Kč/
375 000 Kč
69 Kč/os/den
+
2,2 % z celkové
ceny zájezdu

Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí
osoby
Připojištění zimních sportů
Připojištění nebezpečných a nepojistitelných sportů
(v rámci zájezdů China Tours)
Pojištění stornovacích poplatků z důvodu terorismu –
80 %, max. však do výše 300 000,-Kč (pojištěná částka
375 000 Kč)
Pojištění náhrady dovolené – 80 %, max. však do výše
200 000,-Kč (pojištěná částka 250 000 Kč)
Pojištění stornovacích poplatků – 80 % max. však do
výše 200 000,-Kč (K5SZ, poj.č. 250 000 Kč)
Pojištění stornovacích poplatků – 80/100 % max. však
do výše 300 000/375 000 Kč (K10SZ, poj.č. 375 000 Kč)
Věk
Výpočet ceny pojištění:

0-14

Evropa Svět
(1 den) (1 den)
13 Kč
26 Kč

15+

26 Kč

51 Kč

Cena tarifu K5Z
+
2,2 % z celkové
ceny zájezdu

Pokud máte zájem o zprostředkování pojištění u UNIQA pojišťovna, a. s. prostřednictvím China Tours,
postupujte podle následujících bodů:
 Zaškrtněte vybranou variantu pojištění ve smlouvě o zájezdu a předejte ji do naší prodejní kanceláře. Za více osob
stačí podpis objednatele. Ručíte za správnost vyplněných údajů, podle nichž bude uzavřena pojistná smlouva.
 Všeobecné pojistné podmínky UNIQ A pojišťovny a. s. pro cestovní pojištění, informace ke GDPR a Informační
dokument o pojistném produktu najdete na našich stránkách : https://www.chinatours.cz/pojisteni/
 Při nástupu na zájezd obdržíte pojistnou kartičku s číslem pojistky a telefonem na asistenční službu.
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4)

PŘIPOJIŠTĚNÍ KARANTÉNY (PRO PŘÍPAD COVID-19 ČI JINÉ PANDEMIE) tarif P a P50.

Co kryje základní cestovní pojištění od UNIQA pojišťovny (tarify K5Z/ K5SZ, K10SZ)?
1) Případnou nákazu COVID-19 či jiné pandemie v zahraničí s případnými omezeními s odkazem na „semafor“ a doporučení MZV
2) Storno zájezdu v případě potvrzené diagnózy COVID-19 či jiné pandemie (tarify K5SZ a tarif K10SZ)


PŘIPOJIŠTĚNÍ TARIF P

Lze sjednat jako připojištění pouze k tarifu K5SZ. Zahrnuje:
a) Náklady na náhradní ubytování a náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě: - v
případě karantény při nákaze pojištěné osoby v zahraničí – preventivní karanténa nařízená oprávněným místním orgánem. Bude-li nutné
prodloužit pobyt v zahraničí z důvodu umístění do karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 či jiné pandemie/epidemie, uhradí
pojistitel mimořádné náklady na ubytování na základě doložených podkladů, a to maximálně do výše limitu pojistného plnění.“ - Pojistné
plnění je v případě náhradního ubytování omezeno na stejnou kategorii hotelu původního ubytování a je plněno maximálně do doby
ukončení karantény. Pojistné plnění je v případě náhradní dopravy omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické třídě.
b) Rozšíření pojištění stornovacích poplatků o nesplnění zdravotních podmínek k nástupu do veřejného dopravního prostředku
sloužícímu k cestě do zahraničí (letadlo, autobus, vlak) - rozšiřuje připojištění stornovacích poplatků (pokud jsou sjednány) o situace,
kdy pojištěná osoba doloží, že v ČR, ještě před odjezdem, nebyla vpuštěna do dopravního prostředku s ohledem na zdravotní rizika
související s COVID19 a podezření na onemocnění pojištěné osoby. Pojistné plnění je poskytováno maximálně do výše limitu zvoleného
připojištění stornovacích poplatků se stejnou spoluúčastí klienta.
Dále je z pojištění hrazena situace, kdy klient doloží, že jel vlastním dopravním prostředkem a nebylo mu umožněno opustit ČR na
hraniční kontrole země sousedící s ČR s ohledem na nesplnění zdravotních podmínek k vycestování z ČR a podezření na onemocnění
pojištěné osoby (za předpokladu, že o nesouladu svého zdravotního stavu se zdravotními podmínkami potřebnými pro vycestování
nevěděl a nemohl vědět).
Rozsah pojistného krytí – tarif P
Náklady na ubytování a náhradní dopravu zóna SVĚT
Náklady na ubytování a náhradní dopravu zóna EVROPA


Pojistné krytí
Kumulovaný limit 50 000 Kč
10 000 Kč + 10 000 Kč

Cena (Kč/den)
125
26

PŘIPOJIŠTĚNÍ TARIF P50

Lze sjednat jako připojištění k tarifu K5SZ a K10SZ.
Zahrnuje vše, co předchozí odstavec tarif P a navíc rozšíření pojištění stornovacích poplatků – resp. 50% plnění náhrady dovolené
v případě karantény na zájezdu.
Rozsah pojistného krytí – tarif P50
Náklady na ubytování a náhradní dopravu zóna SVĚT
Náklady na ubytování a náhradní dopravu zóna EVROPA

Pojistné krytí
Kumulovaný limit 50 000 Kč
10 000 Kč + 10 000 Kč

Cena (Kč/den)
141
42

Pojistitel si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit prodej připojištění s označením tarifu P/P50. Pojištění v tarifu P/P50 prodané po oznámení
ukončení pojistitelem pojistníkovi nevznikne.
Příklad výpočtu pro variantu Svět
Klient jede na zájezd do Vietnamu, 10 dní, cena zájezdu 80 000 Kč.
Základní pojištění:
1. Cestovní pojištění K5Z – 10dní x 51 Kč = 510 Kč (připojištění karantény nelze objednat)
2.

Cestovní pojištění se stornem K5SZ (krytí 5 milionů) – 10dní x 51 Kč + 2,2 % z 80 000 Kč =2270 Kč

+ lze přidat připojištění karantény tarif P za cenu 10 dní x 125 Kč= 1250 Kč nebo

+ lze přidat připojištění karantény tarif P50 za cenu 10 dní x 141 Kč= 1410 Kč

3.

Cestovní pojištění se stornem K10SZ (krytí 10 milionů) – 10 dní x 69 Kč + 2,2 % z 80 000 Kč = 2450 Kč

+lze přidat připojištění karantény tarif P50 za cenu 10 dní x 141 Kč= 1410 Kč
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