Rozsah Komplexního cestovního pojištění pro klienty MONATOUR a.s.
Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/14, které jsou k
dispozici ke stažení na www.uniqa.cz.

Rámcová smlouva číslo: 1360500267

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 vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku
- 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
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz + nemoc)
Úrazové pojištění – denní odškodné
Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby
Připojištění zavazadel
Připojištění zimních sportů
Připojištění nebezpečných sportů
Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše PČ

Předmět pojištění
a) pojištění léčebných výloh
b) pojištění asistenčních služeb
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 vzniklé zmeškáním veřejného doprav prostředku
- 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 busu

K3S
3 000 000,-Kč
3 000 000,-Kč
3 000 000,-Kč
3 000 000,-Kč
3 000 000,-Kč
60 000,-Kč
60 000,-Kč
60 000,-Kč
60 000,-Kč
60 000,-Kč
900 000,-Kč
60 000,-Kč
60 000,-Kč
150 000,-Kč
300 000,-Kč
300,-Kč/den
nesjednáno
2 000 000,-Kč
10 000,-Kč
5 000,-Kč/ks
NE
NE
15 000,-Kč

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel
- náklady vzniklé zpožděním letu
c) úrazové pojištění
Pojištění smrti následkem úrazu
Pojištění trvalých následků úrazu
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace v zahraničí)
d) pojištění odpovědnosti za škodu
e) pojištění zavazadel
f) pojištění stornovacích poplatků

Ad a)
Předmětem pojištění léčebných výloh jsou prokazatelné náklady, které vznikly pojištěnému v
souvislosti s nutně nezbytnou a přiměřenou lékařskou péčí v důsledku úrazu nebo náhle vzniklého
onemocnění pojištěného. Těmito náklady se rozumí:
•

•
•
•

ambulantní lékařské ošetření;
pobyt v nemocnici ve standardním lůžkovém pokoji po dobu nezbytně nutnou, který je
podložen lékařskou zprávou, tj. léčení, zákroky a operace, které nebylo možné s ohledem na
zdravotní stav pojištěného odložit do doby jeho návratu do ČR;
ošetření zubním lékařem v důsledku úrazu pojištěného nebo první pomoci pojištěnému, hradí
se pouze ošetření k utišení bolesti (jednoduchá výplň nebo extrakce);
léky předepsané lékařem, přičemž se jako léky nepřipouštějí výživné, posilující nebo
vitamínové preparáty, prostředky používané preventivně, podpůrné nebo návykové a
kosmetické přípravky;
přeprava do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení (též přivolání lékaře k
nemocnému), pokud pojištěný není schopen přepravy obvyklým dopravním prostředkem;
přeprava od lékaře do nejbližší vhodné specializované nemocnice, vše v rámci nutného a
neodkladného lékařského ošetření; přeprava vrtulníkem pouze u úrazových stavů
vyžadujících neodkladnou hospitalizaci pojištěného

Ad b)
Předmětem pojištění asistenčních služeb jsou následující prokazatelné náklady či služby:
• náklady na repatriaci pojištěného;
• náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného;
• náklady na vyslání opatrovníka;
• náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty;
• náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku;
• 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.
Asistenční služba poskytuje nepřetržitou pomoc 24 hodin denně v případě tísňové situace. O
asistenční služby je možné požádat odkudkoliv telefonicky. Vždy je možná komunikace v českém
jazyce.

Kdy zavolat asistenční službu?
– při hospitalizaci, vážném úrazu nebo vážném onemocnění
– k zajištění převozu, přeložení do místa bydliště nebo repatriace tělesných ostatků
– k zajištění úhrady nákladů na opatrovníka
Při onemocnění nebo úrazu, kdy postižený resp. zraněný může podle své úvahy a podle závažnosti
postupovat v rámci svých finančních a organizačních možností, se vzniklé náklady likvidují po návratu

do ČR ve smyslu VPP přes pojišťovnu. Asistenční služby je možné plnit pouze se souhlasem
asistenční centrály.

Ad c)
Předmětem úrazového pojištění je smrt pojištěného následkem úrazu nebo trvalé následky úrazu
pojištěného, přičemž k úrazu došlo během trvání pojištěné cesty

Ad d)
Předmětem pojištění odpovědnosti za škodu jsou škody na zdraví nebo věci třetí osoby, které vznikly
během pojištěné cesty a za které pojištěný právně odpovídá podle občanskoprávních předpisů státu,
na jehož území k těmto škodám došlo (součástí není finanční újma třetí osobě).

Ad e)
Předmětem pojištění zavazadel jsou věci osobní potřeby, které si pojištěný vzal s sebou na cestu,
případně je pořídil během cesty – poškození, ztráta, odcizení.

Ad f)
Předmětem pojištění stornovacích poplatků jsou 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
• Pojištění stornovacích poplatků lze platně sjednat před nebo současně se zaplacením
poslední splátky za zájezd nebo služby, resp. před nebo současně s plným zaplacením
zájezdu nebo služby. Je-li pojištění stornovacích poplatků sjednáno později, pojištěnému
nevzniká nárok na pojistné plnění.
• Pojištění stornovacích poplatků nelze sjednat samostatně tzn. bez sjednání pojištění s tarifem
na celou dobu pobytu a pro všechny uvažované osoby.

Pojistitelné osoby
Pojištěni mohou být občané ČR popř. i cizí státní příslušníci. Všechny druhy cestovního pojištění,
kromě pojištění stornovacích poplatků, jsou platné v zeměpisné zóně sjednané v pojistné smlouvě –
vždy však s výjimkou států, kde má pojištěný trvalý nebo přechodný pobyt či je jejich občanem, pokud
není v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

