
 

 

 
 

CK PETR’S - CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ UNIQA ZIMNÍ SEZONA 2021/2022 
 
V ceně zájezdu již máte zahrnuto základní pojištění storna zájezdu UNIQA s limitem plnění 10 000 Kč 
(pojistné je nedílnou součástí ceny). Pojištění storna lze uplatnit na akutní zdravotní důvody. V rámci 
pojistné události poj. hradí 80 % z výše stornopoplatku vyčísleného CK, max. 10 000 Kč/os. 
 
Pro sezonu 21/22 dále nabízíme tyto tarify cestovního pojištění UNIQA (pojištění léčebných výloh vč. 
krytí nemoci covid-19, poj. asistenčních služeb, úrazové pojištění, připojištění zavazadel, náhrada 
dovolené, navýšený limit pro storno atd. – viz limity plnění):  
 
 
1/ TARIF K5S+P 
55 Kč/den/dospělý, 40 Kč/den/dítě do 14 let  
+ cestovní pojištění vč. lyžování a snowboardingu na sjezdovkách 
+ navýšený limit pro storno = 15 000 Kč 
 
2/ TARIF K5S+NP 
86 Kč/den/dospělý, 65 Kč/den/dítě do 14 let  
+ cestovní pojištění vč. jízdy na sjezdovkách i ve volném terénu 
+ navýšený limit pro storno = 15 000 Kč 

3/ TARIF K5S+N20P 
125  Kč/den/dospělý, 85 Kč/den/dítě do 14 let  
+ cestovní pojištění vč. jízdy na sjezdovkách i ve volném terénu 
+ navýšený limit pro storno = 20 000 Kč 

Všechny tyto tarify zahrnují připojištění pro případ COVID-19 či jiné pandemie / epidemie (tarif P), 
který zahrnuje: 
 
a) Náklady na náhradní ubytování spojené s umístěním do karantény (max 10 000 Kč/os.):  
- 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.  
 
b) Náklady na náhradní dopravu zpět do ČR v případě umístění do karantény při zahraniční cestě 
(max 10 000 Kč/os.): 
- karanténa v souvislosti s nákazou klienta  
- 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 uhradí pojistitel mimořádné náklady na náhradní dopravu 
na základě doložených podkladů a to maximálně do výše limitu pojistného plnění.  
- Pojistné plnění je v případě náhradní dopravy omezeno cenou letenky či jízdenky v ekonomické 
třídě. 
 
c) 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).  
 
Dále je možné fakultativně dokoupit připojištění karantény:  
 
4/ TARIF SK  
+rozšiřuje platnost pojištění storna zájezdu o případ povinné karantény po styku s nakaženou osobou 
covidem-19 
Cena:  
585 Kč/os. u ceny zájezdu do max. 15 000 Kč/os. (=pojištěná částka) 
780 Kč/os. u ceny zájezdu do max. 20 000 Kč/os. (=pojištěná částka) 
975 Kč/os. u ceny zájezdu do max. 25 000 Kč/os. (=pojištěná částka) 
 
Pojistné plnění 80% z pojištěné částky, max. 30 000 Kč. 20% je spoluúčast klienta.  
 
Všechny důležité dokumenty k pojištění (všeobecné pojistné podmínky, limity plnění, informační 
dokument apod.) naleznete na našem drivu pod tímto odkazem.  
 
 


