
UNIQA POJIŠŤOVNA a. s. PRAHA

Tabulka tarifů a pojistných částek:           K5           K5S           P

Pojištění léčebných výloh v zahraničí (LVZ) 5.000.000,- Kč 5.000.000,- Kč nesjednáno

Akutní zubní ošetření do výše limitu LVZ do výše limitu LVZ nesjednáno

Pojištění asistenčních služeb 5.000.000,- Kč 5.000.000,- Kč nesjednáno

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb - maximální plnění 5.000.000,- Kč 5.000.000,- Kč nesjednáno

Součástí pojištění asistenčních služeb jsou:

Náklady na repatriaci pojištěného 5.000.000,- Kč 5.000.000,- Kč nesjednáno

Náklady na repatriaci tělesných ostatků 5.000.000,- Kč 5.000.000,- Kč nesjednáno

Náklady na vyslání opatrovníka 100.000,- Kč 100.000,- Kč nesjednáno

Náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100.000,- Kč 100.000,- Kč nesjednáno

Náklady na právní pomoc v zahraničí, včetně jejího zprostředkování 100.000,- Kč 100.000,- Kč nesjednáno

Náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100.000,- Kč 100.000,- Kč nesjednáno

Zachraňovací náklady 1.500.000,- Kč 1.500.000,- Kč nesjednáno

Odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo autobusu 100.000,- Kč 100.000,- Kč nesjednáno

Zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100.000,- Kč 100.000,- Kč nesjednáno

Náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5.000,- Kč 5.000,- Kč nesjednáno

Náklady vzniklé zpožděním letu 5.000,- Kč 5.000,- Kč nesjednáno



Tabulka tarifů a pojistných částek:           K5           K5S           P

Úrazové pojištění

Smrt následkem úrazu 150.000,- Kč 150.000,- Kč nesjednáno

Trvalé následky úrazu 300.000,- Kč 300.000,- Kč nesjednáno

Nemocniční odškodné (hospitalizace: úraz + nemoc) 300,- Kč/den 300,- Kč/den nesjednáno

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby 1.000.000,- Kč 1.000.000,- Kč nesjednáno

Připojištění zavazadel 15.000,- Kč 15.000,- Kč nesjednáno

5.000,- Kč/položka 5.000,- Kč/položka nesjednáno

v zavazadle v zavazadle nesjednáno

Pojištění stornovacích poplatků - 80% max. však do výše Kč nesjednáno 15.000,- Kč nesjednáno

Připojištění nákladů na ubytování (Covid-19 či jiná pandemie) nesjednáno nesjednáno 10.000,- Kč

Připojištění nákladů na náhradní dopravu (Covid-19 či jiná pandemie) nesjednáno nesjednáno 10.000,- Kč zóna 1

Připojištění nákladů na náhradní dopravu (Covid-19 či jiná pandemie) nesjednáno nesjednáno 20.000,- Kč zóna 2,4

TARIF K5

TARIF K5S

TARIF P

Pojistné ("sazba") činí 30,- Kč pro tarif K5S na jednu osobu a jeden den pobytu v rozsahu zeměpisné zóny 1 a 58,- Kč na jednu osobu a jeden den pobytu v 

rozsahu zeměpisné zóny 4 (bez USA a Kanady). Pro děti do 15 let činí sazba 18,- Kč na dítě a jeden den pobytu v rozsahu zeměpisné zóny 1 a 33,- Kč v rozsahu 

zeměpisné zóny 4 (bez USA a Kanady). 

 

Pojistné ("sazba") činí 26,- Kč pro tarif P na jednu osobu a jeden den pobytu v rozsahu zeměpisné zóny 1 a 52,- Kč na jednu osobu a jeden den pobytu v rozsahu 

zeměpisné zóny 2.

Pojistné ("sazba") činí 24,- Kč pro tarif K5 na jednu osobu a jeden den pobytu v rozsahu zeměpisné zóny 1 a 50,- Kč na jednu osobu a jeden den pobytu v 

rozsahu zeměpisné zóny 4 (bez USA a Kanady). Pro děti do 15 let činí sazba 12,- Kč na dítě a jeden den pobytu v rozsahu zeměpisné zóny 1 a 25,- Kč v rozsahu 

zeměpisné zóny 4 (bez USA a Kanady).


