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Vybrali jste si optim
ální rozsah poji"t#ní?

V rám
ci kom

plexního cestovního poji"t#ní pro ú$astníky zájezd!  
Vám

 nabízím
e následující rizika:

PRO% je V&HODNÉ uzav'ít cestovní
poji"t#ní v Union poji"(ovn#?
Proto"e jsm

e O
D

BO
RN

ÍKY na cestovní  poji#t$ní 
Union poji!)ovna je skute#n$m

 specialistou na cestovní poji!t"ní, jeho' pro-
dukty nabízí na slovenském

 trhu ji' 21 let. Rozvoji této oblasti v"nujem
e 

m
axim

ální úsilí, #em
u' nasv"d#ují nejen ka'doro#ní vysoké nár&sty po#tu 

nov$ch klient& a%pravidelné inovace jednotliv$ch produkt& cestovního po-
ji!t"ní, reagující na po'adavky trhu, ale i%ka'doro#ní ocen"ní v%nejv$znam

-
n"j!ím

 hodnocení *nan#ních produkt& na Slovensku – v%sout"'i Zlatá M
ince. 

Proto"e Vám
 p%iná#ím

e V&JIM
E!N

& produkt
Cestovní poji!t"ní U

nion poji!)ovny Vám
 nabízí m

o'nost zvolit si rozsah  
poji!t"ní i%lim

ity pojistného pln"ní dle Va!í pot(eby. V%+eské republice 
m

&'ete na!e poji!t"ní sjednat ve více ne' 325 cestovních kancelá(ích.   
S%cestovním

 poji!t"ním
 U

nion poji!)ovny m
áte i%Vy m

o'nost cestovat 
m

nohem
 BEZPE+N

,JI.

Proto"e asisten#ní slu'by pro klienty U
nion poji!)ovny zaji!)uje renom

o-
vaná ASISTEN

!N
Í SPO

LE!N
O

ST EuroCross Assistance Czech Republic: 
nep(etr'itou podporu klient&m

 z%více ne' 75 poji!)ovacích spole#ností  
a%jin$ch *rem

 z%18 stát& sv"ta.
-

vaná z%kancelá(í v%Praze, H
olandsku, Belgii, So*i a%ve Var!av".

asisten#ních slu'eb.

- skupina p"ti velk$ch nezávisl$ch evropsk$ch poskytovatel& asisten#-
ních slu'eb.

Proto"e jsm
e sou'ástí velké a()nan'n$ silné m

ezinárodní skupiny 
ACH

M
EA

U
nion poji!)ovna je dce(inou spole#ností nejv"t!í holandské poji!)ova- 

zam
"stnanci. 

Skupina nabízí !iroké spektrum
 poji!t"ní - 'ivotní 

i%ne'ivotní, penzijní produkty, zdravotní poji!t"ní, 
ale i%správu aktiv a%bankovní slu'by. Celková aktiva  

skute#nost 
um

o'-uje 
U

nion 
poji!)ovn" 

#erpat 
rozsáhlé zku!enosti a%know

 - how
 ze v!ech druh&  

poji!t"ní z%více zem
í Evropy.



1. Poji"t#ní lé$ebn)ch v)loh v zahrani$í 

Poji!t"n$ m
á nárok na úhradu náklad&, které je v%zahra-

ni#í nutné v%p(ípad" úrazu nebo nem
oci zaplatit za o!et-

(ení u%léka(e v#etn" p(edepsan$ch lék&, hospitalizace, za 
p(epravu poji!t"ného do nejbli'!ího zdravotního za(ízení 
a%za zp"tnou p(epravu poji!t"ného do vlasti a%to a' do 
v$!e 250 000 *. V%p(ípad" úm

rtí poji!t"ného uhradí U
nion  

poji!)ovna náklady za p(epravu jeho t"lesn$ch ostatk& 
zp"t do vlasti a' do v$!e 7 000 *. 

  Jak postupovat v(p%ípad$ pojistné  události? 

P(i b"'n$ch onem
ocn"ních a%zdravotních problém

ech není 
nutné, abyste p(ed náv!t"vou léka(e kontaktovali U

nion 

V%tom
to p(ípad" se léka(i proka'te pojistnou sm

louvou 
nebo pojistnou kartou. Léka( m

&'e fakturu za o!et(ení 

která ú#ty uhradí jm
énem

 U
nion poji!)ovny, nebo na Va!i 

adresu, p(i#em
' po p(edlo'ení faktury U

nion poji!)ovn"  
ji poji!)ovna uhradí p(ím

o na ú#et léka(e.

V+#e pojistného
 

je stanovena takto: 

TU
RISTA

SPO
RT

(napr. ly!ování, potáp"ní)

O
blast Evropy 

a evropské #ásti Ruské federace)

33 K'
66 K'

O
blast m

im
o Evropu

43 K'
86 K'

Sv$t

58 K'
116 K'

N
a v$!e uvedené pojistné se nevztahují 'ádné dal!í slevy. Poji!t"ní  

je m
o'né zakoupit jen sou#asn" se zájezdem

.

V%p(ípad" Va!eho zájm
u je m

o'né zvolit i%jin$ balík poji!t"ní. 
O

%konkrétním
 rozsahu poji!t"ní a%v$!i pojistného se inform

ujte  
v%U

nion poji!)ovn" nebo ve své cestovní kancelá(i.
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V%p(ípad" vá'n"j!í pojistné události, kdy' je nutná opa-
kovaná náv!t"va u%léka(e, hospitalizace nebo p(evoz pa-
cienta, #i jeho t"lesn$ch ostatk&, je t(eba kontaktovat asi-

ve%slovenském
 nebo v%#eském

 jazyce. Ú
hradu lé#ebn$ch  
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2. Poji"t#ní zavazadel

Poji!t"ní kryje !kody, které vzniknou poji!t"ném
u na za-

vazadlech po!kozením
, zni#ením

, ztrátou nebo odcizením
 

b"hem
 trvání poji!t"ní. M

axim
ální v$!e náhrady !kody  

je 18 000 K', m
axim

áln" v!ak 9 000 K' za 1 v"c, proto do-
poru#ujem

e si v"ci vy!!í hodnoty (zejm
éna fotoaparáty 

a%videokam
ery) zvlá!) p(ipojistit.

  Jak postupovat v(p%ípad$ pojistné události? 

O
dcizení zavazadel okam

'ite nahlaste na nejbli'!í policej-
ní stanici a%vy'ádejte si policejní zprávu.



  Jak postupovat v(p%ípad$ pojistné události? 

Pokud pot(ebujete v%zahrani#í vystavit náhradní cestovní 
doklad, m

usíte osobn" kontaktovat nejblí'!í zastupitelství 
+eské republiky, nebo zastupitelství podle Va!eho státního 
ob#anství v%daném

 stát". Pracovníci spole#nosti EuroCross 

nachází.

Opo*d#né dodání zavazadel  
leteckou spole$ností

Poji!t"n$ m
á nárok na náhradu za nákup nezbytn$ch od"v& 

a%toaletních pot(eb v%p(ípad", 'e zavazadla, která odevzdal 
letecké spole#nosti p(i nástupu na cestu do zahrani#í, m

u 
byla vydána: 

 
od p(íletu na m

ísto ur#ení, pojistná #ástka je 100 *

#ástka je 200 *
celkov" m

axim
áln" 300 *.
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Pokud do!lo k%odcizení zavazadel z%ubytovacího za(ízení, 
vy'ádejte si od ubytovatele potvrzen$ písem

n$ doklad  
o%vzniku a%rozsahu !kody.
Pokud do!lo k%po!kození, zni#ení, ztrát" nebo odcizení za-
vazadel b"hem

 p(epravy, vy'ádejte si potvrzen$ písem
n$ 

doklad o%vzniku a%rozsahu !kody od p(epravce (v%p(ípad" 
letecké spole#nosti jde o%protokol PIR, kter$ dostanete  
na leti!ti). U

nion poji!)ovn" p(edlo'te i%cestovní a%zavaza-
dlov$ lístek.
.kodu nahlaste i%zástupci cestovní kancelá(e v%m

íst" poby-
tu v%zahrani#í a%vy'ádejte si od n"j zápis o%vzniku a%rozsahu 
!kody.

Ztráta doklad!

V%p(ípad" ztráty, odcizení, po!kození nebo zni#ení cestov-
ních doklad& (cestovní pas, ob#ansk$ pr&kaz) m

á poji!t"n$ 
nárok, aby m

u U
nion poji!)ovna na základ" p(edlo'en$ch 

ú#t& uhradila náklady na po(ízení náhradních doklad&  
v%zahrani#í do v$!e  350 *.



  Jak postupovat v(p%ípad$ pojistné události? 

Pokud neúm
ysln" zp&sobíte !kodu jiné osob" na zdraví, 

nebo na m
ajetku, neuznávejte svou odpov"dnost za !ko-

du bez souhlasu U
nion poji!)ovny. Vzniklou !kodu v%'á-

dném
 p(ípad" nehra/te a%to ani #áste#n". Zajist"te si jm

éna 
a%kontaktní adresy sv"dk&, resp. jejich v$pov"di. Je-li !koda 
vy!!ího rozsahu (nad 650 *), p(i zran"ní, nebo kdy' je Va!e 
zavin"ní sporné, p(ivolejte i%policii a%vy'ádejte si policejní 
zprávu. Sna'te se zdokum

entovat okolnosti vzniklé !kody 
(po!kozenou v"c vyfotografujte).
N

epodepisujte 'ádn$ dokum
ent, jeho' obsahu nebudete 

rozum
"t.

Náklady na advokáta a kauci

Pokud poji!t"n$ pot(ebuje v%zahrani#í pom
oc p(i jeho 

zastupování v%trestním
 nebo p(estupkovém

 (ízení, #i p(i 
vym

áhání jeho osobních nárok&, U
nion poji!)ovna m

u 
uhradí náklady spojené se zastupováním

 poji!t"ného  
advokátem

 nebo s%p(ibráním
 soudního znalce a' do v$!e  

2 000 *. V%p(ípad" pot(eby U
nion poji!)ovna uhradí nákla-

dy kauce p(ípadn" jiné *nan#ní záruky do v$!e 3 000 *. 
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  Jak postupovat v(p%ípad$ pojistné události? 

Pokud Vám
 letecká spole#nost nevydá zavazadla na m

íst" 
ur#ení, neprodlen" to oznam

te zástupc&m
 letecké spole-

#nosti a%vy'ádejte si reklam
a#ní zápis o%pozdním

 dodání  
zavazadel PIR (Property Irregularity Report).
U

nion poji!)ovn" p(edlo'te originál tohoto zápisu, plat-
nou letenku nebo palubní vstupenku a%zavazadlov$ lístek, 
doklad o%dodání, resp. nedodání zavazadel, ú#ty za zakou-
pené náhradní oble#ení a%toaletní pot(eby, pojistnou 
sm

louvu.

3. Poji"t#ní obecné odpov#dnosti za "kodu 

Poji!t"ní kryje !kody, které poji!t"n$ zp&sobil jiné (t(etí) 
osob" na zdraví, 'ivot" nebo na m

ajetku. U
nion poji!)ovna 

kryje !kody na zdraví m
axim

áln" do v$!e 100 000 * 
a%!kody na m

ajetku m
axim

áln" do v$!e 35 000 *.



4. Úrazové poji"t#ní

V%p(ípad", 'e úraz zanechá trvalé následky, U
nion poji!-

)ovna uhradí poji!t"ném
u p(im

"(enou #ást pojistné #ást-
ky podle rozsahu trval$ch následk&. Pojistná #ástka je  
180 000 K'. V%p(ípad" úm

rtí v%d&sledku úrazu U
nion po-

ji!)ovna vyplatí oprávn"n$m
 osobám

 pojistnou #ástku,  
ve v$!i 90 000 K'.

  Jak postupovat v(p%ípad$ #kodní události? 

P(edpokládáte-li, 'e úraz zanechá trvalé následky, p(edlo'-
te U

nion poji!)ovn" zprávu o!et(ujícího léka(e v%zahrani#í. 
U

nion poji!)ovna Vám
 poskytne od!kodné podle rozsahu 

trval$ch následk& na základ" bodového ohodnocení léka-

úrazu.
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  Jak postupovat v(p%ípad$ pojistné události? 

Pokud se dostanete do situace, kdy pot(ebujete pom
oc 

právníka, obra)te se neprodlen" na pracovníky spole#nos-

jejich pokyny. Podle m
o'nosti si zajist"te v$pov"di sv"dk&, 

kte(í byli p(i události p(ítom
ni (i%s%uvedením

 jejich kontakt-
ních adres). P(i !kod" v"t!ího rozsahu (nad 650 *), nebo 
p(i po!kození zdraví p(ivolejte i%policii a%vy'ádejte si poli-
cejní zprávu. Pokud podepisujete protokol, kterém

u nero-
zum

íte, uve/te k%podpisu i%text: „nerozum
ím

 uvedeném
u“. 

Poji!)ovn" p(edlo'te: policejní zprávu, sv"decké v$pov"di, 
p(esn$ popis po!kození s%vy#íslením

 v$!e !kody, ú#et za 
honorá( advokáta, pojistnou sm

louvu.



a%celkem
 za v!echny oprávn"né osoby uvedené spole#-

n" v%jedné pojistné sm
louv" a%sou#asn" v%jedné cestovní 

sm
louv" je pojistné pln"ní m

axim
áln" 150 000 K'.

-

poji!t"ného nebo jeho blízké osoby) m
axim

áln" v!ak  
75 000 K' /osoba, kter$ m

u vyú#tuje cestovní kancelá( 
ve sm

yslu cestovní sm
louvy a%v!eobecn$ch sm

luvních 

 
 Pojistné pln"ní je m

axim
áln" 75 000 K' na 1 osobu 

a%celkem
 za v!echny oprávn"né osoby uvedené spole#-

n" v%jedné pojistné sm
louv" a%sou#asn" v%jedné cestovní 

sm
louv" je pojistné pln"ní m

axim
áln" 225 000 K'.

  Jak postupovat v(p%ípad$ pojistné události? 

V%cestovní kancelá(i si vy'ádejte potvrzení o%zru!ení Va!í 
ú#asti na zájezdu s%uvedením

 data stornování a%vy#ís-
lením

 stornovacího poplatku (s%rozpisem
 ceny zájezdu)  

na p(íslu!ném
 form

ulá(i U
nion poji!)ovny. V%U

nion poji!-
)ovn" p(edlo'te doklad o%p(í#in" zru!ení ú#asti na zájezdu 
(léka(ská dokum

entace, list o%prohlídce m
rtvého, policejní 

zpráva a%pod.), cestovní sm
louvu, pojistnou sm

louvu, do-
klad o%zaplacení pojistného, doklad o%zaplacení ceny za 
zájezd, potvrzení a%doklady cestovní kancelá(e o%stornová-
ní zájezdu s%uvedením

 data stornování a%s%uvedením
 v$!e 

stornopoplatku.
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5. Poji"t#ní storna zájezdu

Pokud poji!t"n$ p(ed nastoupením
 na zájezd zru!í ú#ast 

na zájezdu z%vá'n$ch d&vod&, #ím
' m

u vznikne povinnost 
uhradit cestovní kancelá(i poplatek za stornování zájezdu, 
U

nion poji!)ovna m
u uhradí ve sm

yslu pojistn$ch podm
í-

nek poji!t"ní storna zájezdu:
-

poji!t"ného nebo jeho blízké osoby) m
axim

áln" v!ak  
25 000 K' / osoba, kter$ m

u vyú#tuje cestovní kancelá( 
ve sm

yslu cestovní sm
louvy a%v!eobecn$ch sm

luvních 

 
 Pojistné pln"ní je m

axim
áln" 25 000 K' na 1 osobu  

a%celkem
 za v!echny oprávn"né osoby uvedené spole#-

n" v%jedné pojistné sm
louv" a%sou#asn" v%jedné cestovní 

sm
louv" je pojistné pln"ní m

axim
áln" 75 000 K'.

-

poji!t"ného nebo jeho blízké osoby) m
axim

áln" v!ak 
50 000 K' / osoba, kter$ m

u vyú#tuje cestovní kancelá( 
ve sm

yslu cestovní sm
louvy a% v!eobecn$ch sm

luvních 

 
 Pojistné pln"ní je m

axim
áln" 50 000 K' na 1 osobu 



7.  Poji"t#ní zv)"en)ch náklad!  
na zp#tnou p'epravu

Pokud je poji!t"n$ v%d&sledku náhlého zhor!ení zdravot-
ního stavu p(epravovan$ ze zahrani#í d(íve, ne' skon#il zá-
jezd, Union poji!)ovna uhradí blízk$m

 osobám
, které byly 

spolu s%ním
 p(ihlá!ené na zájezd, zv$!ené náklady na jejich 

p(epravu do vlasti v%p(ípad", 'e nem
ohou vyu'ít p&vod-

n" p(edpokládan$ dopravní prost(edek (osobní m
otorové 

vozidlo). Union poji!)ovna uhradí tyto náklady do #ástky  
8 000 K' / osoba, celkov" 32 000 K' za jednu pojistnou udá-
lost a%za v!echny osoby dot#ené touto pojistnou událostí.

  Jak postupovat v(p%ípad$ pojistné události? 

Pokud bude nutné p(epravit poji!t"ného ze zahrani#í a%ná-
sledn" také osoby spole#n" s%poji!t"n$m

 p(ihlá!ené na zá-
jezd, neprodlen" o%tom

 inform
ujte pracovníky spole#nosti -

ku, cestovní sm
louvu a%pojistnou sm

louvu.
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6. Poji"t#ní nevyda'ené dovolené

V%p(ípad", 'e poji!t"n$ je v%zahrani#í hospitalizován déle 
jak 3 dny, U

nion poji!)ovna m
u uhradí od!kodné 400 K' 

a%jedné jeho blízké osob" s%ním
 p(ihlá!ené na zájezd, která 

ho v%nem
ocnici nav!t"vuje, 240 K' za ka'd$ den hospitali-

zace po dobu trvání zájezdu.

  Jak postupovat v(p%ípad$ pojistné události? 

Po návratu ze zájezdu p(edlo'te v%U
nion poji!)ovn" po-

jistnou 
sm

louvu, 
cestovní 

sm
louvu, 

léka(skou 
zprávu 

a%propou!t"cí zprávu z%nem
ocnice, ve které je potvrzena 

doba hospitalizace.



9.  Poji"t#ní p'ed$asného návratu  
a ne$erpan)ch slu*eb

Pokud se poji!t"n$ z%vá'ného d&vodu (vá'ná nem
oc nebo 

náhlé zhor!ení zdravotního stavu poji!t"ného, úm
rtí nebo 

vá'n$ stav blízké osoby poji!t"ného) vrátí ze zájezdu p(ed 
jeho ukon#ením

, U
nion poji!)ovna m

u uhradí nep(edpo-
kládané cestovní náklady do v$!e 8 000 K' / osoba, m

axi-
m

áln" 32 000 K' za v!echny spolup(ihlásené osoby a%také 
od!kodné za nevy#erpané slu'by (tj. cenu za ubytování  
a%stravu) do v$!e 16 000 K' / osoba, m

axim
áln" 64 000 K' 

za v!echny spolup(ihlá!ené osoby.

  Jak postupovat v(p%ípad$ pojistné události? 

Po návratu ze zájezdu p(edlo'te v%U
nion poji!)ovn"  

zprávu léka(e o%zdravotním
 stavu poji!t"ného nebo jeho 

blízké osoby, pop(ípad" list o%prohlídce m
rtvého, jízdenky, 

potvrzení cestovní kancelá(e o%p(ed#asném
 ukon#ení zá-

jezdu s%uvedením
 data ukon#ení zájezdu a%ceny nevy#er-

pan$ch slu'eb (strava a%ubytování).
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8. Poji"t#ní doprovodu

Pokud v%d&sledku hospitalizace nebo úm
rtí poji!t"né-

ho z&stane v%zahrani#í bez dozoru dosp"lé osoby dít"  
m

lad#í 15 let, uhradí U
nion poji!)ovna nezbytné náklady 

na vycestování jedné dosp"lé osob", která bude dít" do-
provázet do m

ísta bydli!t". U
nion poji!)ovna také uhradí 

náklady na cestu zp"t do m
ísta bydli!t" pro p(epravované 

dít", pokud nebylo m
o'né vyu'ít p&vodn" p(edpokládan$ 

dopravní prost(edek. U
nion poji!)ovna uhradí tyto náklady 

do v$!e 24 000 K'.

  Jak postupovat v(p%ípad$ pojistné události? 

N
eprodlen" inform

ujte pracovníky spole#nosti EuroCross 

cestovní sm
louvu, doklady sv"d#ící o%hospitalizaci poji!t"-

ného nebo jeho úm
rtí, jízdenky a%pojistnou sm

louvu.



11.  Poji"t#ní náklad! v p'ípad#  
onem

ocn#ní dít#te

Pokud je v%zahrani#í hospitalizováno dít" ve v"ku do 15 let 
a%hospitalizace trvá i%po term

ínu ukon#ení zájezdu, nebo 
pokud m

u jeho zdravotní stav neum
o'-uje p(epravu zp"t 

do vlasti, uhradí U
nion poji!)ovna náklady jedné blízké 

osob"
250 * (1 osoba),
500 * (2 osoby),

350 *  
(1 noc m

ax. 35 *).

  Jak postupovat v(p%ípad$ pojistné události? 

Po návratu dom
& p(edlo'te U

nion poji!)ovn" originál zprá-
vy o!et(ujícího léka(e v%zahrani#í o%zdravotním

 stavu dít"te 
s%uvedením

 diagnózy a%s%uvedením
 délky trvání hospitali-

zace, doklad o%úhrad" náklad& za ubytování s%uvedením
 

term
ínu ubytování od - do a%jízdenku.
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10.  Poji"t#ní nákladn! na cestu  
blízké osoby poji"t#ného

Pokud je poji!t"n$ v%d&sledku akutní nem
oci nebo úra-

a%jeho zdravotní stav neum
o'-uje p(epravu zp"t do vlasti, 

uhradí U
nion poji!)ovna jedné jeho blízké osob"

500 * 

do v$!e 350 * za pojistnou událost (1 noc m
ax. 35 *).

  Jak postupovat v(p%ípad$ pojistné události? 

Je 
nezbytn" 

nutné, 
aby 

Va!e 
blízká 

osoba 
oznám

ila  
Union poji!)ovn" zám

"r vycestovat za Vám
i do zahrani-

#í, a%to nejpozd"ji 1 den p(ed vlastním
 odjezdem

. Union  
poji!)ovn" pak p(edlo'te originál zprávy o!et(ujícího léka(e  
v%zahrani#í o%Va!em

 zdravotním
 stavu s%uvedením

 dia-
gnózy a%s%vyzna#ením

 délky hospitalizace, jízdenku na 
hrom

adn$ dopravní prost(edek z%m
ísta trvalého bydli!t" 

osoby blízké do m
ísta Va!í hospitalizace v%zahrani#í a%zp"t  

a%doklad o%úhrad" náklad& za ubytování Va!í blízké osoby 
s%uvedením

 term
ínu ubytování od - do.



13.  Poji"t#ní zpo*d#ní hrom
adného  

dopravního prost'edku

V%p(ípad", 'e hrom
adn$ dopravní prost(edek, kter$m

 po-
ji!t"n$ cestuje, m

á p(i návratu ze zahrani#í z%d&vodu m
i-

nárok na od!kodn"ní ve v$!i 80 K' za ka'dou celou hodi-
nu zpo'd"ní oproti plánovaném

u p(íjezdu stanoveném
u  

v%jízdním
 (ádu, m

axim
áln" v!ak do v$!e 800 K'.

  Jak postupovat v(p%ípad$ pojistné události? 

Po návratu ze zájezdu p(edlo'te U
nion poji!)ovn" platnou 

jízdenku / letenku nebo palubní vstupenku zpo'd"ného 
hrom

adného dopravního prost(edku a%doklad o%jeho zpo'-
d"ní od dopravce s%uvedením

 #asu plánovaného (ádného 
odjezdu / odletu (den, hodina), plánovaného (ádného  
p(íjezdu / p(íletu (den, hodina), d&vodu zpo'd"ní a%#asu 
skute#ného p(íjezdu / p(íletu (den, hodina).
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12.  Poji"t#ní cestovních náklad!  
v p'ípad# nepojízdného vozidla

Pokud se v d&sledku dopravní nehody, poruchy nebo od-
cizení osobního vozidla v zahrani#í nem

&'e poji!ten$ vrátit  
do vlasti sv$m

 vozem
, U

nion poji!tovna uhradí poji!te ném
u 

náklady na p(epravu do m
ísta jeho trvalého bydli!t", nebo 

náhradní ubytování v m
íste opravování vozu, a to do v$!e 

m
axim

álne 250 *.

  Jak postupovat v(p%ípad$ pojistné události? 

Pokud je Va!e vozidlo v%d&sledku poruchy nepojízdné, 
p(edlo'te U

nion poji!)ovn" potvrzení autoservisu o%ne-
pojízdnosti vozidla s%rozpisem

 druhu a%doby provád"n$ch 
oprav, jízdenky, p(ípadn" ú#et za hotel. V%p(ípad" dopravní 
nehody, nebo pokud bylo Va!e vozidlo odcizeno, p(edlo'-
te i%policejní zprávu.



D!le*ité upozorn#ní

Pokud se v%zahrani#í dostanete do situace, v%ní' pot(ebujete 
pom

oc, kontaktujte pracovníky spole#nosti
EuroCross A

ssistance Czech Republic
Lazarská 13/8
120 00 Praha 2
!eská republika
tel. !.: + 420 2 9633 9644
tel. !.: + 31 71 36 41 212

Ze zem
í: Rakousko, Francie, N

$m
ecko, Itálie, ,pa-

n$lsko, A
nglie, ,v+carsko, U

SA
 a(Kanada m

&'e-
te vyu'ít bezplatnou linku spole#nosti EuroCross 
A

ssistance: ++ 800 41 212 212.

PO
ZO

R! Toto 'íslo není m
o"né pou"ít jako bezplatné  

z(m
obilního telefonu.
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14. Poji"t#ní opo*d#ného nástupu na zájezd

Pokud 
poji!t"n$ 

ú#astník 
zájezdu 

z%
vá'n$ch 

d&vod&  
(nem

oc, úraz, nepojízdné m
otorové vozidlo, odcizení ces- 

od nulté hodiny dne sjednaného v%cestovní sm
louv" jako 

„term
ín zájezdu od“, U

nion poji!)ovna m
u uhradí od!kod-

né za ne#erpané slu'by. H
orní hranice pojistného pln"ní je  

2 400 K' / osoba, m
axim

áln" v!ak 8 000 K' za v!echny 
osoby, kter$ch se d&vod opo'd"ného nástupu dot$ká.

  Jak postupovat v(p%ípad$ pojistné události? 

V%cestovní kancelá(i si vy'ádejte doklad o%skladb" ceny  
zájezdu.  V%U

nion poji!)ovn" dále p(edlo'te doklad o%p(í-
#in" opo'd"ného nástupu na zájezd (léka(ská zpráva,  
list o%prohlídce m

rtvého, potvrzení autoservisu, policejní 
zpráva a%pod.), potvrzení ubytovacího za(ízení s%uvedením

 
skute#ného za#átku ubytování a%#erpání slu'eb a%písem

né 
pokyny cestovní kancelá(e na cestu, které obsahují #asov$ 
údaj (datum

, hodina) doby registrace v%ubytovacím
 za(í-

zení.



Pro Va"i inform
aci

V%zájm
u rychlého vy(ízení Va!í náhrady !kody udávejte p(i 

kontaktu s%pracovníky U
nion poji!)ovny resp. s%pracovníky 

 
celé jm

éno a%p(íjm
ení

 
rodné #íslo

 
adresu a kontaktní telefonní #íslo

 
#íslo pojistné sm

louvy
 

 p(ípadn" název cestovní kancelá(e, v%ní' jste poji!t"ní 
uzav(eli
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Poznám
ky



Zákaznícke centrum: 
844 111 211 

(p(i volání z%+R, cena lokálního hovoru)
00421 2 2081 1811 

(p(i volání ze zahrani#í)

www.unionpojistovna.cz
union@unionpojistovna.cz

Union pois)ov-a, a. s., 
pobo#ka pro +eskou republiku 

 
 

+eská republika 


