
PODROBNÉ INFORMACE K POJIŠTĚNÍ 
 

 

Při jakékoliv pojistné události v zahraničí, je třeba kontaktovat nonstop asistenční 
službu Europ Assistance+420 255 734 900, která komunikuje v českém jazyce. Číslo 

rámcové smlouvy mezi ČSK a UNIQA 1360500503 
 

 

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Pojištění je výhradně pro členy Českého svazu kanoistů s platnou registrací v registračním systému 
ČSK a lze je sjednávat jen prostřednictvím portálu pojištění ČSK (online) 
. 

 
Celoroční pojištění i připojištění se vztahuje i na kanoistiku na divoké vodě, rafting, rodeo na divoké 
vodě, sjíždění divokých řek od 3. stupně obtížnosti, vysokohorskou turistiku bez horolezeckého 
náčiní do 5 000 m. n. m., ferraty do obtížnosti D, , jízdu na horských kolech, kitting a další sporty. 
Pojištěna je i účast na veřejně organizovaných sportovních soutěžích pro neprofesionální sportovce,  

 
Pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh včetně záchranných prací (vrtulník, horská služba), 
asistenčních služeb, pojištění odpovědnosti a úrazové pojištění (trvalé následky, úmrtí). 

 
Pojištění se vztahuje na turistické cesty, mezi které patří i stáž a práce administrativního a řídícího 
charakteru.  

 
Z pojištění jsou vyloučeny pouze tyto: 

- Sporty: alpinismus, base jumping, běh s býky, bouldering, canyoning, dragster, freediving, 
horolezectví, jeskynní potápění, potápění pod ledem, potápění se žraloky, skialpinismus, skoky 
a lety na lyžích, skoky na laně, lyžování a snowboarding mimo vyznačené sjezdovky a trasy, 
vysokohorská turistika nad 5.000 m n. m. a další sportovní aktivity srovnatelné rizikovosti.. 

- Činnosti: artistické, pyrotechnické, jeskyňářské, kaskadérské, krotitelské, záchranářské či práce v 
hlubinných dolech. 
 
2. ROZSAH A TARIFY 
Rozsah 
Cestovní pojištění (i připojištění) do zahraničí Evropa i celý svět zahrnuje: 

- Pojištění léčebných výloh 
- Pojištění asistenčních služeb včetně záchrany 
- Pojištění odpovědnosti (nevztahuje se na pracovní cesty) 
- Pojištění úrazu v případě trvalých následků a úmrtí 

 
Délka nepřetržitého pobytu v zahraničí: 
Pojistit se lze na výjezd v délce 45 dnů, což znamená maximální počet 45 dní nepřetržitého pobytu 
v zahraničí, který lze po návratu opakovat. Nepřetržitý pobyt v zahraničí se počítá vždy od 
překročení státních hranic směrem do zahraničí a končí překročením státních hranic směrem zpět. 
Maximální délka nepřetržitého pojištěného pobytu v zahraničí je 45 dnů. 



Tarify 
Celoroční pojištění je nabízeno ve čtyřech základních tarifech, které se liší územní působností. 

 
K5N+  individuální pojištění v rámci zóny 1 – Evropa 
K5N+  individuální pojištění v rámci zóny 2 – Svět 
K5NR+  rodinné pojištění v rámci zóny 1 – Evropa 
K5NR+  rodinné pojištění v rámci zóny 2 – Svět 
 

 
Všechny tarify jsou k dispozici pro jednotlivce i pro rodiny, které jsou cenově zvýhodněny. 
Rodina = rodiče s dětmi do 18 let (1-2 dospělí a max. 4 děti) nebo manželé, partneři apod. bez dětí. 
Rodiče, manželé: může se jednat o manžela/manželku, druha/družku či registrované partnery, popř. 
o samoživitele/samoživitelku. Věk dítěte (rozhodující je rok) kdy dosáhlo věku 18 let. Dokladem 
existence rodiny je společné bydliště (skutečné, nemusí se jednat o trvalé bydliště). 

 
 



3. POJISTNÉ KRYTÍ 

 
Tabulka tarifů a pojistných částek K5N+ K5NR+ 

Pojištění léčebných výloh 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 
 

Akutní zubní ošetření 
do výše limitu léčebných 

výloh 

 

do výše limitu léčebných výloh 

Pojištění asistenčních služeb 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 

Pojištění léčebných výloh a asistenčních 
služeb – max. plnění 

 

5 000 000,-Kč 
 

5 000 000,-Kč 

Součástí pojištění asistenčních služeb 
jsou: 

  

- náklady na repatriaci pojištěného 5 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč 

- náklady na repatriaci tělesných ostatků 
pojištěného 

 

5 000 000,-Kč 
 

5 000 000,-Kč 

- náklady na vyslání opatrovníka 60 000,-Kč 60 000,-Kč 

- náklady na předčasný návrat z pojištěné 
cesty 

 

60 000,-Kč 
 

60 000,-Kč 

- náklady na právní pomoc v zahraničí 
včetně jejího zprostředkování 

 

60 000,-Kč 
 

60 000,-Kč 

- náklady vzniklé ztrátou cestovních 
dokladů 

 

60 000,-Kč 
 

60 000,-Kč 

- zachraňovací náklady 1 500 000,-Kč 1 500 000,-Kč 

- odškodnění v případě zadržení 
pojištěného při únosu letadla nebo 
autobusu 

 
60 000,-Kč 

 
60 000,-Kč 

- zprostředkování finanční pomoci 
pojištěnému 

 

60 000,-Kč 
 

60 000,-Kč 

- náklady vzniklé zpožděním zavazadel nesjednáno nesjednáno 

- náklady vzniklé zpožděním letu nesjednáno nesjednáno 

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu 150 000,-Kč 150 000,-Kč 

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 300 000,-Kč 300 000,-Kč 

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné 
(hospitalizace úraz + nemoc) 

 

nesjednáno 
 

nesjednáno 

Úrazové pojištění – denní odškodné nesjednáno nesjednáno 

Připojištění odpovědnosti za újmu na 
zdraví a věci třetí osoby 

 

1 000 000,-Kč 
 

1 000 000,-Kč 

 
Připojištění zavazadel 

15 000,-Kč 
5 000,-Kč/položka v 

zavazadle 

 

15 000,-Kč 
5 000,-Kč/položka v zavazadle 

Připojištění zimních sportů ANO ANO 

Připojištění nebezpečných sportů ANO ANO 

Pojištění náhrady dovolené - 80% max. 
však do výše PČ 

 

nesjednáno 
 

nesjednáno 

Pojištění stornovacích poplatků - 80% 
max. však do výše PČ 

 

nesjednáno 
 

nesjednáno 

Pojištění stornovacích poplatků z důvodu 
terorismu - 80% max. však do výše PČ 

 

nesjednáno 
 

nesjednáno 

Rozšířené asistenční služby Auto+ nesjednáno nesjednáno 

 
Pojistné limity se vztahují na osobu a jednu pojistnou událost. 

 



4. ÚZEMNÍ PLATNOST 
- zóna 1 – Evropa 
Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Dánsko (Faerské 
ostrovy), Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Grónsko, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Izrael, Kosovo, 
Kypr, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Makedonie, Malta, Maroko, 
Moldavsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko (Špicberky), Polsko, Portugalsko (Azory, 
Madeira), Rakousko, Rumunsko, Rusko (pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural), Řecko, San 
Marino, Slovensko, Slovinsko, Spojené království Velké Británie a Severního Irska (Ostrov Man, 
Gibraltar, Normanské ostrovy), Srbsko, Španělsko (Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy), Švédsko, 
Švýcarsko, Tunisko, Turecko, Ukrajina, Vatikán. Pozor Elbrus je součástí Asie! 

 
- zóna 2 - celý svět 
Pojištění sjednané pro zeměpisnou zónu 2 se vztahuje na pojistné události, které nastaly na území 
všech států světa (mimo ČR a u cizinců mimo ČR a zemi původu či zemi, kde má trvalý / přechodný 
pobyt).  

 
5. SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ 
Pojištění a připojištění lze sjednat jen prostřednictvím Českého svazu kanoistů, sjednání na 
pobočkách pojišťovny UNIQA není možné. 

 
Možnosti sjednání: 
- prostřednictvím online portálu ČSK (platba převodem) 

 
6. PLATNOST POJIŠTĚNÍ 
Je třeba pamatovat, že max. doba platnosti pojištění je 45 dní, po které je třeba se vrátit, protože 
pojištění přestává platit! 

 
Pojištění zaplacené před odjezdem 
Platí ode dne, kdy je platba připsána na účet ČSK. 
Počet dní nepřetržitého pobytu se počítá ode dne překročení hranic. 
Platnost celoročního pojištění je vždy do 31.1. následujícího roku. 

 
Pojištění objednané a zaplacené ze zahraničí, navazující na předchozí pojištění UNIQA 
Platí ode dne, kdy je platba připsána na účet ČSK. Platnost celoročního pojištění se zobrazuje na 
kartičce pojištění nebo připojištění. V tomto případě je třeba dodržet, aby počet dní nepřetržitého 
pobytu nepřekročil 45 dní, tedy jak je objednáno. 
Pokud se člen připojišťuje ze zahraničí, musí jako datum výjezdu do zahraničí zadat datum, kdy 
skutečně překročil hranice ČR směrem ven, nikoli datum, kdy se rozhodl pro připojištění! Platnost 
celoročního pojištění končí 31.1. následujícího roku. 

 
Pojištění objednané a zaplacené ze zahraničí, v případě, že člen nebyl pojištěn nebo měl pojištění 
u jiné pojišťovny (tj. pojištění nenavazuje na pojištění u pojišťovny UNIQA) 
Má pojistnou ochranu poskytovanou nejdříve od 0.00 hod. sedmého dne následujícího po datu 
sjednání pojištění (tj. 7 dní od data počátku pojištění uvedeného na kartičce). Pokud si člen sjedná 
pojištění až při pobytu v zahraničí, musí si koupit tarif, který pokryje celou dobu jeho pobytu v 
zahraničí, od data, kdy překročil hranice ČR směrem ven. Nikoli datum, kdy se rozhodl pro připojištění! 
 

https://www.horosvaz.cz/shop/

