
            

 

    
 

Rámcová pojistná smlouva se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění UCZ/Ces/20. Pojištění nevylučuje krytí nemoci 
COVID19 a to ani z důvodu zařazení do tzv. „červené země“ na vládním semaforu uvedeném na www.mzv.cz. 
 

Pokyny pro hlášení pojistné události: 
Pojištěný se může při potřebě ambulantního ošetření obrátit na asistenční službu pojistitele, která mu poskytne radu nebo pomoc při vyhledání 
lékařského ošetření. V případě, že ambulantní lékař neakceptuje garanci platby od pojistitele prostřednictvím asistenční služby, uhradí pojištěný 
náklady na ambulantní lékařskou péči ve smyslu tohoto pojištění sám na místě v hotovosti přímo lékaři nebo zdravotnickému zařízení. Doklady o 
této platbě předloží pojištěný po návratu do ČR pojistiteli. Pojistitel sám nebo prostřednictvím asistenční služby poukáže pojistné plnění v tuzemské 
měně pojištěnému. 
Při hospitalizaci je pojištěný povinen neprodleně kontaktovat asistenční službu pojistitele, uvedenou v pojistné smlouvě. V nemocnici je pojištěný 
povinen předložit asistenční kartu. Pojistitel sám nebo prostřednictvím asistenční služby zaplatí za pojištěného výlohy spojené s léčením v 
nemocnici. 
V případě pojistné události z pojištění asistenčních služeb kontaktujte neprodleně asistenční službu pojistitele. Kontakt na asistenční službu v Praze, 
která Vám je k dispozici 24 hodin denně, je uveden na asistenční kartě. 
Při telefonátu buďte připraveni uvést číslo pojistné smlouvy, tarif pojištění, jméno a příjmení pojištěného, dále kde se pojištěný nachází (jméno 
nemocnice, adresa, kontaktní telefon), co se stalo a co požadujete. 
 

Všeobecné pojistné podmínky na adrese: 
https://www.travsupsys.cz/download/UNIQA_VPP_CES20.pdf 
 

Formuláře pro hlášení pojistných událostí: 
- z léčebných výloh, odpovědnosti a zavazadel https://www.travsupsys.cz/download/PU_Uniqa_CP.pdf 
- z úrazového pojištění https://www.travsupsys.cz/download/PU_Uniqa_UP.pdf 
- ze storna služeb https://www.travsupsys.cz/download/PU_Uniqa_ST.pdf 
Hlášení pojistné události ON-LINE: https://www.travsupsys.cz/download/PU_Uniqa_pokyny.pdf 
 

Kartičku vezměte s sebou na cestu! Kartička je přenosná pro všechny klienty mající pojištění uhrazené u CK BON TON (číslo pojistné smlouvy je pro všechny klienty totožné). Jméno a 
příjmení na kartičku dopisujte až v okamžiku potřeby použití kartičky ve zdravotnickém zařízení. V případě potřeby více kartiček se obraťte na našeho delegáta, průvodce či pracovníka 
(nebo si předem vytiskněte tolik kartiček, kolik je cestujících pojištěných osob). 

 

Rozsah pojistného krytí klientů 
cestovní kanceláře BON TON, s.r.o. 
v rámcové pojistné smlouvě č. 1360500005 

Sazby pojištění a pojistné částky, oblast Evropa IK5S IK6S IK7S 
Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb celkem        5 000.000      6 000.000      7 000.000 

Pojištění léčebných výloh        5 000.000      6 000.000      7 000.000 

Pojištění asistenčních služeb, repatriace pojištěného celkem      5 000.000      6 000.000      7 000.000 

-  zachraňovací náklady 
-  náklady na vyslání opatrovníka 
-  náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 
-  náklady vzniklé zmeškáním veřejného dopravního prostředku  
-  náklady na právní pomoc v zahraničí včetně jejího zprostředkování 
-  náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 
-  odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu letadla nebo busu 
-  zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 
-  náklady vzniklé zpožděním zavazadel 
-  náklady vzniklé zpožděním letu 

     1 500.000     
        100.000 
        100.000 
        100.000 
        100.000 
        100.000 
        100.000 
        100.000 
            5.000 
            5.000 

     1 800.000     
        120.000 
        120.000 
        120.000 
        120.000 
        120.000 
        120.000 
        120.000 
            5.000 
            5.000 

     2 100.000     
        140.000 
        140.000 
        140.000 
        140.000 
        140.000 
        140.000 
        140.000 
            5.000 
            5.000 

Úrazové pojištění – smrt následkem úrazu         150.000         180.000         300.000 
Úrazové pojištění – trvalé následky úrazu (od 10 %)         300.000         450.000         600.000 
Úrazové pojištění – nemocniční odškodné (za 1 den)                300                450                600 

Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby      1 000.000      3 000.000      5 000.000 

Pojištění zavazadel – celkový limit plnění           15.000           25.000           40.000 
Pojištění zavazadel – jedna věc max.             5.000           10.000           20.000 

Pojištění storna zájezdu – 80 % ze storno poplatků, max.           15.000           30.000           60.000 
Pojištění nevyužité dovolené           15.000           20.000           40.000 

 

                                     
 
jméno:   smlouva číslo:          tarif: 
(surname, name)  (policy Nr.)         (tarif) 

   1360500005        
Klient ID:  

 
V naléhavé situaci vyžadující lékařskou pomoc volejte, prosím, 
asistenční službu. Uveďte Vaše jméno, číslo pojistky a telefon. 

 

Im Notfall rufen Sie, bitte, die Assistence-Dienst. Melden Sie 
Ihren Namen, Polizzennummer und Kontakttelefon.                                     

 

 

 

 
 
 
 
 
 

In case of emergency requiring medical assistance call 
assistance center. Be prepared to announce your name, policy 
number and contact telephone.                                     

 

Europ Assistance 
nepřetržitá služba 24 hodin denně 

tel.: +420 296 333 696 

http://www.mzv.cz/
https://www.travsupsys.cz/download/UNIQA_VPP_CES20.pdf
https://www.travsupsys.cz/download/PU_Uniqa_CP.pdf
https://www.travsupsys.cz/download/PU_Uniqa_UP.pdf
https://www.travsupsys.cz/download/PU_Uniqa_ST.pdf
https://www.travsupsys.cz/download/PU_Uniqa_pokyny.pdf

