
  Uniqa pojištění členů ČSK   

 

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. 

 
  



 
Mezi nebezpečné sporty jsou zařazeny zejména následující aktivity:  
akrobacie a skoky na lyžích, akrobatický tanec, americký fotbal, bojové a kontaktní sporty, kanoistika 
na divoké vodě od 3. stupně obtížnosti, kayakrafting, létání balónem, lezení v ledu po umělé stěně 
(icebreaker), lov ryb harpunou, lov sportovní, lov zvěře se zbraněmi, motoristické a letecké sporty 
všech druhů, motorové sporty na sněhu, ledě nebo vodě, mountainboarding, paragliding, parasailing, 
parašutismus, plachtění a létání všech druhů, pří-strojové potápění, rafting od 3. stupně obtížnosti a 
jiné sjíždění divokých řek od 3. stupně obtížnosti, sea kayaking, skateboarding, slaňování (abseiling), 
tandemový seskok, účast na rekonstrukci historické bitvy, Via Ferrata B-D, vysokohorská turistika bez 
horolezeckého náčiní od 3.000 m n. m. do 5.000 m n. m, závěsné létání, a jiné obdobně nebezpečné 
sporty.  
Pojištění zahrnuje i rizikové vodní sporty: rodeo na divoké vodě.  
Pojištění zahrnuje i účast na organizovaných soutěžích a závodech pro neprofesionální sportovce 
(profesionálové se pojišťují již existující smlouvou Svazu).  
 
Tarif K5N+ se vztahuje na jednotlivce  
 
Rodinné pojištění v tarifu K5NR+ je platné pro rodiče do 65 let včetně (manžel/manželka, druh/družka, 
registrovaný partner/partnerka) a děti do dovršení věku 18 let (vlastní, adoptované, osvojené), přičemž 
může být pojištěno maximálně 6 osob.  
 
Není-li ve smlouvě ujednáno jinak hradí pojistitel v případě pozitivního výsledku testu na infekční 
onemocnění v zahraničí a následného povinného umístění do karantény náklady na ubytování až do 
výše 2 500,-Kč na jednu osobu a jeden den. Maximálně však 30 000,-Kč.  

 
 


