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NABÍDKA POJIŠTĚNÍ - ALBION MORAVIA s.r.o. CK
•

Na přihlášce vyznačte požadované pojištění

•

Podmínky platné od 14.12. 2020

Objednáním pojištění souhlasíme se zpracováním osobních údajů dle zásad a podmínek o ochraně osobních údajů GDPR.Více na www.jazykyalbion.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju

Zahrnuje studium jazyků a služební cesty nemanuálního charakteru.
AUNIQA - EXCLUSIVE K7S (se stornem) turistické cesty

Vztahuje se pojištění UNIQA na COVID 19?

Evropa 66 Kč / den, Svět 109 Kč / den
Pojištění, které vám ve spolupráci s pojišťovnou UNIQA nabízíme, se vztahuje vždy na
onemocnění COVID-19:
Sazba A,B,C: UNIQA v základním pojištění pokrývá náklady na léčbu v zahraničí v souvislosti s onemocněním pojištěného, včetně onemocnění COVID-19
Sazba A,B,C: UNIQA kryje náklady, které pojištěnému vzniknou v souvislosti s karanténou
v zahraničí
a) s indikací onemocnění COVID-19, kteří se léčí (jsou v karanténě/izolaci)
b) bez indikace onemocnění COVID-19/neprokázal se, ale uvalena karanténa
POZOR b) jen s připojištěním „P“ PANDEMIE COVID / sazba 32 Kč/den – možno sjednat
k sazbě A,B,C
Sazba A,B,C: náklady, které vzniknou v důsledku zrušení plánované cesty před nástupem na cestu, pokud pojištěný onemocní covid-19, případně je pojištěný spolucestujícím
jiného pojištěného s pozitivní indikací na COVID-19 /cestující společně tj. na jedné pojistné
smlouvě/.
Prostá karanténa před nástupem na cestu není předmětem pojistného plnění z pojištění
storna – tj. bez indikace onemocněním COVID-19 není součástí krytí pojištění UNIQA z
pojištění storna.
POZOR: V případě sjednání pojištění UNIQA VPP2020 dle platných podmínek: pojištění
nevylučuje krytí nemoci COVID-19 a to ani z důvodu zařazení do tzv. „červené země“ na
vládním semaforu uvedeném na www.mzv.cz

ČESKÁ POJIŠŤOVNA - LETENKY
Samostatné pojištění storno letenky s 0% spoluúčastí – nutno sjednat
a uhradit společně v okamžiku nákupu letenky:

Letenka do 10 000 Kč
Letenka do 50 000 Kč

7 000 000 Kč
7 000 000 Kč
7 000 000 Kč
2 100 000 Kč
140 000 Kč
140 000 Kč
140 000 Kč
140 000 Kč
140 000 Kč
140 000 Kč
140 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
300 000 Kč
600 000 Kč
600 Kč
5 000 000 Kč
40 000 Kč
20 000 Kč
40 000 Kč
60 000 Kč

Cena: 400 Kč
Cena: 850 Kč

C UNIQA - K5S (se stornem) turistické cesty

B UNIQA - EXCLUSIVE K6S (se stornem) turistické cesty

Evropa 32 Kč / den, Svět 54 Kč / den

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb celkem
Pojištění léčebných výloh
Pojištění asistenčních služeb, repatriace pojištěného celkem:
- náklady na vyslání opatrovníka
- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů
- zprostředkování finanční pomoci
- úhrada nákladů na předčasný návrat
- úhrada nákladů při zmeškání veřejného dopr.prostředku
- náklady na právní pomoc v zahraničí
včetně jejího prostředkování
- zachraňovací náklady
- odškodnění v případě zadržení pojištěného při únosu
letadla nebo busu
- náklady vzniklé zpožděním zavazadel
- náklady vzniklé zpožděním letu
Smrt následkem úrazu
Trvalé následky úrazu, od 10%
nemocniční odškodné za 1 den
Odpovědnost za škodu na zdraví a věci třetí osoby
Pojištění zavazadel – celkem 15 000 Kč, jedna věc max. 5000 Kč
Pojištění zavazadel
Pojištění nevyužité dovolené
Pojištění STORNA pobytu – 80% ze storno poplatků max.

Pojištění léčebných výloh
Pojištění asistenčních služeb
Léčeb. výlohy a asist. služby - max. plnění
Pojištění zachraňovacích nákladů (AS)
Vyslání opatrovníka
Předčasný návrat z pojištěné cesty
Zmeškání veřejného dopr. prostředku
Právní pomoc včetně zprostředkování v zahraničí
Náklady vzniklé ztrátou cest. dokladů
Odškodnění v případě zadržení pojistného, únosu let. nebo busu
Zprostředkování fin. pomoci pojištěnému
Pojištění zpoždění letu (AS)
Pojištění zpoždění zavazadel (AS)
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu (od 10%)
Úraz. poj. - nemocniční odškodné (1den)
Pojištění škody na zdraví a věci třetí osoby
Pojištění zavazadel - celkem
Pojištění zavazadel - 1 věc max.
Pojištění nevyužité dovolené
Pojištění STORNA pobytu – 80% ze storno poplatků max.

Evropa 45 Kč / den, Svět 75 Kč / den

5 000 000 Kč
5 000 000 Kč
5 000 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
100 000 Kč
1 500 000 Kč
100 000 Kč
5000 Kč
5000 Kč
150 000 Kč
300 000 Kč
300 Kč
1 000 000 Kč
5 000 Kč
15 000 Kč
15 000 Kč

Pojištění léčebných výloh
Pojištění asistenčních služeb
Léčeb. výlohy a asist. služby - max. plnění
Pojištění zachraňovacích nákladů (AS)
Vyslání opatrovníka
Předčasný návrat z pojištěné cesty
Zmeškání veřejného dopr. prostředku
Právní pomoc včetně zprostředkování v zahraničí
Náklady vzniklé ztrátou cest. dokladů
Odškodnění v případě zadržení pojistného, únosu let. nebo busu
Zprostředkování fin. pomoci pojištěnému
Pojištění zpoždění letu (AS)
Pojištění zpoždění zavazadel (AS)
Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu
Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu (od 10%)
Úraz. poj. - nemocniční odškodné (1den)
Pojištění škody na zdraví a věci třetí osoby
Pojištění zavazadel - celkem
Pojištění zavazadel - 1 věc max.
Pojištění nevyužité dovolené
Pojištění STORNA pobytu – 80% ze storno poplatků max.

6 000 000 Kč
6 000 000 Kč
6 000 000 Kč
1 800 000 Kč
120 000 Kč
120 000 Kč
120 000 Kč
120 000 Kč
120 000 Kč
120 000 Kč
120 000 Kč
5 000 Kč
5 000 Kč
180 000 Kč
450 000 Kč
450 Kč
3 000 000 Kč
25 000 Kč
10 000 Kč
20 000 Kč
30 000 Kč

UNIQA “P” PANDEMIE připojištění / k sazbě A, B, C / 32 Kč/den / Připojištění pro případ COVID-19 či jiné pandemie ZDE https://www.jazyky-albion.cz/pojisteni
Náklady na ubytování 10 000 Kč / Náklady na náhradní dopravu 10 000 Kč
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Neprodleně volejte ALBION MORAVIA s.r.o. - 608 111 599 a informujte zástupce
agentury o zrušení účasti na zájezdu.
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O všem musí být ihned informován organizační pracovník ALBIONu, který bude
nápomocen při řešeni pojistné události a bude postupovat dle všeobecných podmínek a pokynů pojišťovny.

