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NOVÉ VÝHODNĚJŠÍ sazby cestovního pojištění UNIQA
pro ALBION MORAVIA s.r.o. – cestovní kancelář

ŠKOLNÍ KOLEKTIVY
Druhy pojištění, pojistné částky (dále jen „PČ“) / Tarif pojištění

K5C
V ceně zájezdu

Pojištění léčebných výloh a asist. služeb celkem

5 000 000

Pojištění léčebných výloh
Pojištění asist. služeb a repatriace pojištěného celkem
- zachraňovací náklady
- náklady na vyslání opatrovníka
- náklady na předčasný návrat
- náklady vzniklé zmeškáním ver. dopravního prostředku
- náklady na právní pomoc v zahraničí
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladu
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu
- zprostředkování ﬁnanční pomoci pojištěnému
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu (od 10%)
Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (za 1 den)
Pojištění odpovědnosti na zdraví a věci třetí osoby
Pojištění zavazadel - celkový limit plnění
Pojištění zavazadel - jedna věc max.
Pojištění storna zájezdu - 80% stornopoplatku, max.
Pojištění nevyužité dovolené

5 000 000
5 000 000
1 500 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
100 000
150 000
300 000
300
1 000 000
15 000
5 000
15 000
15 000

Všichni účastníci zájezdu (včetně pedagogického dozoru) jsou pojištěni
dle výše uvedeného a není již třeba žádné další pojištění sjednávat.
•

Studenti jsou pojištěni i pro případ, že by se nemohli zájezdu zúčastnit a byly jim účtovány STORNO poplatky dle rámcové
cestovní smlouvy. Pokud pojišťovna shledá důvod zrušení účasti na zájezdu adekvátní (dle všeobecných podmínek – nemoc,
vážné rodinné důvody speciﬁkované v pojistných podmínkách) uhradí účastníkovi 80% ze storno poplatků, max. však
do výše 15.000,- Kč

•

Jak postupovat v případě storna – zrušení účasti na zájezdu?
- volejte ALBION MORAVIA s. r. o. – 608 111 599 nebo 608 441 488 a informujte zástupce agentury o zrušení účasti na zájezdu
- důležité je zástupci ALBIONu předat jméno studenta, jméno rodičů a kontakt na ně (adresa, telefon, e-mail)
- zrušení účasti na zájezdu musí být provedeno písemně – ode dne doručení zprávy se bude počítat výše storno poplatků – viz.
Všeobecné podmínky / rámcová cestovní smlouva
- zástupce ALBIONu bude již vše dále řešit
s rodiči studenta a bude nápomocen při řešení
pojistné události

•

Pojistná událost během zájezdu – pobyt
v zahraničí?
- o všem musí být ihned informován organizační
pracovník ALBIONu, který bude nápomocen
při řešení pojistné události a bude postupovat’
dle všeobecných podmínek a pokynů pojišťovny
UNIQA.
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