Cestovní pojištění TIPATOUR zájezdy, s.r.o.
Klienti si mohou k pobytu zakoupit pojištění Union poisťovňa, a.s. (sazby pojistného jsou uvedeny za osobu a den)

POJIŠTĚNÍ TYPU A 30 / A 60 - Evropa
A 30 - pojistné osoba nad 15 let 45 Kč/den, dítě do 14,99 let 30 Kč/den, pobyt s cenou do 30.000 Kč/os
A 60 - pojistné osoba nad 15 let 60 Kč/den, dítě do 14,99 let 40 Kč/den, pobyty s cenou do 60.000 Kč/os
Riziko
pojištění léčebných výloh
1.
asistenční služba
pojištění zavazadel
2.

3.

4.

opožděné dodání zavazadel leteckou společností
poškození, odcizení, ztráta cestovních dokladů
a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobená člověku na zdraví a při usmrcení
b) pojištění odpovědnosti za škodu na věci nebo na zvířeti
c) jiná majetková újma
d) náklady na advokáta
e) náklady kauce
úrazové pojištění - trvalé následky úrazu
úrazové pojištění - smrt v důsledku úrazu

5.

pojištění storna zájezdu (zrušení objednaných služeb)

6.

pojištění nevydařené dovolené

7.
8.

pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu
pojištění doprovodu
pojištění předčasného návratu
a nečerpaných služeb
pojištění cestovních nákladů v případě nepojízdného vozidla
pojištění zpoždění hromadného dopravního prostředku
pojištění opožděného nástupu na zájezd
pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci

9.
10.
11.
12.
13.

Limit pojistného plnění
8.000.000 Kč
bez limitu
18.000 Kč, max 9.000 Kč/1 věc, spoluúčast 500 Kč
min. 24 hod max 48 hod – 3.000 Kč
déle než 48 hod – 9.000 Kč
10.000 Kč
2.500.000 Kč
1.000.000 Kč
500.000 Kč
50.000 Kč
75.000 Kč
360.000 Kč
180.000 Kč
80 % - 100 % stornopoplatku
A 30 - max. 30.000 Kč/1 osoba, celkem 90.000 Kč
A 60 - max. 60.000 Kč/1 osoba, celkem 180.000 Kč
600 Kč/den hospitalizace pojištěný
300 Kč/den spolu přihlášená osoba
8.000 Kč/osoba, celkem max. 32.000 Kč
max 24.000 Kč
8.000 Kč/os, celkem max. 32.000 Kč
16.000 Kč/os, celkem max. 64.000 Kč
7.500 Kč/osoba
nad 6 hod - 100 Kč/hodina, max 1.000 Kč/osoba
2.400 Kč/osoba, celkem max. 8.000 Kč
1.000.000 Kč

POJIŠTĚNÍ TYPU A 30 PANDEMIC - Evropa
Pojištění s rozšířeným krytím nákladů spojených s onemocněním klasifikovaným jako epidemie/pandemie nebo s podezřením na toto
onemocnění (např. COVID-19), a to i zemích, které byly MZV ČR nebo jiným orgánem státní správy označeny jako rizikové.

A 30 Pandemic - pojistné osoba nad 15 let 70 Kč/den, dítě do 14,99 let 50 Kč/den, pobyty s cenou do 30.000 Kč/os
Pojištění A 30 Pandemic zahrnuje všechna pojistná rizika a limity pojistného plnění jako pojištění typu A 30 a navíc i:
Riziko
Limit pojistného plnění
pojištění léčebných výloh:
a) ambulantní ošetření vč. předepsaných léků, hospitalizace a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do
1.000.000 Kč
1.
a z nejbližšího zdravotnického zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti
b) ubytování pojištěného v zahraničí v případě, že byla nařízená karanténa pojištěného
1.000 Kč /noc, max. 14 nocí

5.

pojištění storna zájezdu (zrušení objednaných služeb):
a) nařízená karanténa pojištěného na území České republiky nebo v zemi trvalého pobytu pojištěného trvající v době
nástupu na pobyt/zájezd.
b)nesplnění podmínek pro vycestování určených přepravcem nebo cestovní kanceláří pojištěným v době nástupu na
zájezd (např. kontrola před nástupem do hromadného dopravního prostředku)

7.

pojištění zvýšených nákladů na zpětnou přepravu:
a) nezbytné cestovní náklady na dopravení pojištěného do vlasti po ukončení původně předpokládaného termínu
konání zájezdu z důvodu karantény, pokud pojištěný nebude moci použít původně předpokládaný dopravní
prostředek, nejpozději však 14 dnů po ukončení předpokládaného termínu konání zájezdu.

80 % stornopoplatku
max. 30.000 Kč/1 osoba,
celkem max. 90.000 Kč
8.000 Kč/osoba,
celkem max. 32.000 Kč

POJIŠTĚNÍ TYPU B - Slovensko 25 Kč/osoba/den
Riziko
1.
2.

3.

4.

pojištění léčebných výloh
asistenční služba
pojištění zavazadel
poškození, odcizení, ztráta cestovních dokladů
a) pojištění odpovědnosti za škodu způsobená člověku na zdraví a při usmrcení
b) pojištění odpovědnosti za škodu na věci nebo na zvířeti
c) jiná majetková újma
d) náklady na advokáta
e) náklady kauce
úrazové pojištění - trvalé následky úrazu
úrazové pojištění - smrt v důsledku úrazu

5.

pojištění storna zájezdu

6.

pojištění nákladů na technickou pomoc při záchranné akci

POJIŠTĚNÍ TYPU A 10 / A 20 – Česká

Limit pojistného plnění
4.000.000 Kč
bez limitu
18.000 Kč, max. 9.000 Kč/1 věc, spoluúčast 500 Kč
10.000 Kč
2.500.000 Kč
1.000.000 Kč
500.000 Kč
50.000 Kč
75.000 Kč
360.000 Kč
180.000 Kč
80 % - 100 % stornopoplatku
max. 12.000 Kč/1 osoba, celkem max. 36.000 Kč
1.000.000 Kč

republika

A 10 – dospělý 10 Kč a dítě do 15 let 5 Kč osoba/den pro pobyty s cenou do 10.000 Kč/os
A 20 - dospělý 20 Kč a dítě do 15 let 10 Kč osoba/den pro pobyty s cenou od 10.000 do 20.000 Kč/os
Riziko
1.
2.
3.

pojištění zavazadel
pojištění odpovědnosti za škodu
úrazové pojištění

4.

pojištění storna zájezdu

Limit pojistného plnění
18.000 Kč, max 9.000 Kč/1 věc, spoluúčast 500 Kč
500.000 Kč
50.000 Kč
80 % - 100 % stornopoplatku
typ A 10 -max. 10.000 Kč/1 osoba, celkem max. 30.000 Kč
typ A 20 -max. 20.000 Kč/1 osoba, celkem max. 60.000 Kč

Účastníkům pobytů, při nichž se vykonává rekreační lyžování včetně snowboardingu, horolezecké, potápěčské, speleologické a další sportovní kurzy
doporučujeme připojištění těchto aktivit – s přirážkou 100 % vždy k základní denní sazbě pojistného (mimo Slovensko – zde sazba SPORT 60 Kč/den).
Platnost od 22.6.2021

