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Nikdy nevíte co vás 
na cestách čeká.
Nové celoroční cestovní pojištění 
od Union poisťovne, a.s.

NOVINKA
PROČ uzavřít cestovní pojištění 
v pojišťovně Union?
Protože jsme ODBORNÍKY na cestovní pojištění
Pojišťovna Union je skutečným expertem na cestovní pojištění, 
jehož produkty nabízí na slovenském trhu již 19 let. Rozvoji 
této oblasti věnujeme maximální úsilí, čemuž nasvědčují nejen 
každoroční vysoké nárůsty počtu nových klientů a  pravidelná 
inovace jednotlivých produktů cestovního pojištění reagující na 
požadavky trhu, ale i  každoroční oceňování v  nejvýznamnějším 
hodnocení finančních produktů na Slovensku – soutěži Zlatá Mince.

Protože Vám přinášíme VÝJIMEČNÝ produkt
Cestovní pojištění od pojišťovny Union Vám nabízí možnost zvolit 
si rozsah pojištění i  limity pojistného plnění dle Vaší potřeby. Naše 
pojištění pro účastníky zájezdů je možné sjednat u  více než 325 
cestovních kanceláří v  České republice. S  cestovním pojištěním od 
pojišťovny Union máte i Vy možnost cestovat mnohem BEZPEČNĚJI.

Protože asistenční služby pro klienty pojišťovny Union zajišťuje 
renomovaná ASISTENČNÍ SPOLEČNOST EuroCross Assistance 
Czech Republic:

•	 	EuroCross	 Assistance	 je	 mezinárodní	 asistenční	 centrála	
zajišťující nepřetržitou podporu klientům z  více než 75 
pojišťovacích společností a jiných firem z 18 států světa. 

•	 	Asistence	je	poskytována	24	hodin	denně,	365	dnů	v roce	a  je	
koordinována z  kanceláří v  Praze, Nizozemsku, Belgii, Sofii 
a Varšavě.

•	 	Eurocross	 má	 27leté	 zkušenosti	 s  poskytováním	 široké	 škály	
asistenčních služeb.

•	 	EuroCross	 je	 součástí	 aliance	 asistenčních	 služeb	 ASTRUM	 –	
skupina pěti velkých nezávislých evropských poskytovatelů 
asistenčních služeb.

Protože jsme součásti velké a  finančně silné mezinárodní 
skupiny. Pojišťovna Union je dceřinou společností největší nizozemské 
pojišťovací	skupiny	ACHMEA,	která	má	společnosti	v 8	zemích	s více	než	
23 000 zaměstnanci. Skupina nabízí široké spektrum pojištění – životní 
i neživotní, důchodové produkty, zdravotní pojištění, ale i správu aktiv 
a  bankovní služby. Celková aktiva společnosti představují více než 
95	 miliard	 EUR.	 Tato	 skutečnost	 umožňuje	 pojišťovně	 Union	 čerpat	
rozsáhlé zkušenosti a know-how ze všech druhů pojištění z více zemí 
Evropy.

Kvalitu našich produktů dokumentují i  každoroční prvenství 
v soutěži Zlatá mince!

Zlatá minca je soutěž produktů bank, pojišťoven a jiných finančních 
subjektů. O  pořadí rozhoduje porota, kterou tvoří ekonomičtí 
novináři, zástupci vysokých škol, zpravodajských agentur, 
ekonomických serverů, finančních poradců, profesních asociací 
a  společností realizujících průzkum trhu, přičemž doporučenými 
kritérii jsou: 

•	 kvalita,
•	 zajímavost,
•	 využitelnost	produktů	pro	co	nejširší	skupinu	populace.
Ocenění, které jsme za produkt celoročního cestovního pojištění 
nabízený pojišťovnou Union v Slovenské republice získali: 

Služby pro Vás - KLIENTSKÉ CENTRUM  
pojišťovny Union: 
Více informací o celoročním cestovním pojištění i o dalších 
produktech a službách pojišťovny Union získáte na  
www.unionpojistovna.cz nebo na lince Klientského centra

•	 0844	11	12	11	(při volání z ČR, cena lokálního hovoru)

•	 	00421	2	2081	1811	(při volání ze zahraničí)

Zlatá minca za Celoročné 
cestovné poistenie

Zlatá minca za Celoročné 
cestovné poistenie

Zlatá minca za Online celoročné 
cestovné poistenie

Zlatá minca za Online celoročné 
cestovné poistenie



druh pojištění rozsah pojištění pojistná částka MEDICAL PREMIUM EXTRA

pojištění léčebných 
výloh

a) léčebné výlohy
 
b)  ubytování spolucestující blízké osoby 

ve zdravotnickém zařízení v případě 
hospitalizace	dítěte	ve	věku	do	6	let

c) přeprava tělesných ostatků
d)  ošetření jednoho zubu / celkem za 

všechny zuby

až	do	výše	4,000.000	Kč	/	Evropa
až	do	výše	6,000.000	Kč	/	Svět
900 Kč/ 1 noc, max. 9.000 Kč

175.000 Kč
2.500 Kč / max. 7.500 Kč

zahrnuje zahrnuje zahrnuje

asistenční služba 
v zahraničí

24	-	hodin	denně	dostupný	servis	při	
pojistné události v zahraničí

bez limitu zahrnuje zahrnuje zahrnuje

pojištění nákladů 
na zásah Horské 
záchranné služby 
v Slovenské 
republice

a)  vyhledávání osoby v horské oblasti 
(pátrání) 

b) vyprošťování 
c) přepravu pozemní nebo leteckou 
d)  přepravu (svoz) tělesných ostatků

500.000 Kč zahrnuje zahrnuje zahrnuje

pojištění nákladů 
na technickou 
pomoc při 
záchranné akci 
v horách v zahraničí

a)  vyhledávání osoby v horské oblasti 
(pátrání) 

b)  vyprošťování 
c)  přepravu pozemní nebo leteckou 

1.250.000 Kč zahrnuje zahrnuje zahrnuje

pojištění zavazadel poškození, zničení, odcizení, ztráta 
pojištěných věcí

40.000	Kč	/	max.	10.000	Kč/	1	věc
spoluúčast 500 Kč

zahrnuje zahrnuje

náklady za nákup náhradních oděvů 
a toaletních potřeb v zahraničí 

min.	24	hod	do	48	hod	–	3.000	Kč
déle	než	48	hod	–	9.000	Kč

zahrnuje zahrnuje

náklady na pořízení náhradního 
cestovního dokladu v zahraničí 

10.000 Kč zahrnuje zahrnuje

pojištění obecné 
odpovědnosti za 
škodu

a) škody na zdraví 
b) škody na majetku
c) náklady na advokáta
d) náklady kauce

2.500.000 Kč
1.000.000 Kč
50.000 Kč
75.000 Kč

zahrnuje zahrnuje

úrazové pojištění - trvalé následky úrazu 
- smrt v důsledku úrazu

500.000 Kč
250.000 Kč

zahrnuje zahrnuje

pojištění storna 
objednané služby

- nemoc, úraz, živelná událost, trestný čin 
- úmrtí pojištěného / blízké osoby

až do 100 % stornopoplatku,
maximálně 25.000 Kč/ osoba

zahrnuje

Chcete být na svých cestách do zahraničí VÝHODNĚ pojištěni 
po celý rok bez toho, abyste museli před každou cestou navštívit 
pojišťovnu?

Pokud jste odpověděli ANO, právě Vám je určený NOVÝ produkt 
cestovního pojištění Union pojišťovny, a.s., který šetří Váš čas 
i peníze – CELOROČNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Neponechejte nic náhodě a  SVĚŘTE SE do péče dlouholetých 
profesionálů na cestovní pojištění!

Seznamte se s VÝHODAMI celoročního  
cestovního pojištění:
•	 	pojištění	se	vztahuje	na	každé vycestování do zahraničí

•	 	počet	vycestování	je	v průběhu	celého	roku	neomezený

•	 	délka	jednoho	pobytu	v zahraničí	může	být	až	45	dní	nepřetržitě

•	 	pojištění	platí	v Evropě i na celém světě

•	 	pojistit	 se	 mohou	 i  klienti,	 kteří	 se	 aktivně	 věnují	 vybraným	
sportům

•	 	možnost	výhodného	pojištění rodinných příslušníků

•	 	online nahlašování pojistných událostí z  pojištění léčebných 
výloh v zahraničí

•	 	operátorky	asistenční	 služby	 s Vámi	komunikují	 v  českém	 jazyce	
a  jsou Vám k  dispozici NONSTOP,	 tj.	 24	 -	 hodin	denně,	 365	dní	
v roce

ATRAKTIVNÍ cena pojištění:
riziková skupina 

TURISTA
EVROPA CELÝ SVĚT

POJISTNÉ v Kč individuální 
pojištění **

rodinné 
pojištění ***

individuální 
pojištění **

rodinné 
pojištění ***

MEDICAL 690 Kč 2 070 Kč 1 380 Kč 4 140 Kč

PREMIUM 990 Kč 2 970 Kč 1 980 Kč 5 940 Kč

EXTRA 1 990 Kč 5 970 Kč 3 980 Kč 11 940 Kč

*	 	Evropa	=	všechny	evropské	státy	včetně	Turecka,	Alžírska,	Maroka,	
Tuniska,	Kypru,	Egypta,	Izraele,	Jordánska	a evropské	části	Ruské	
federace 

**  pojištění se vztahuje na osoby ve věku do 70 let
***  za rodinu se považují 2 dospělé osoby ve věku do 70 let a děti ve věku 

do 18 let bez ohledu na jejich počet

Uzavřete si celoroční cestovní pojištění 
RYCHLE a POHODLNĚ:
•	 	ONLINE	přes	internet	na	www.unionpojistovna.cz
nebo
•	 	v některé	ze	smluvních	cestovních	kanceláří.


