
Cestovní pojištění pro členy ČHS - UNIQA a.s. 

Pojištění pro členy ČHS na základě rámcové pojistné smlouvy č. 1360500090 uzavřené mezi ČHS 

a Pojišťovnou UNIQA. 

Cestovní pojištění na rok 2015 

 Cestovní pojištění si může koupit člen ČHS, který má členský průkaz na rok 
2015.  

 Jedná se o standardní cestovní pojištění, které kryje i horolezectví, 

skialpinismus, vodácké sporty a další outdoorové aktivity (na základě výjimky ze 
všeobecných pojistných podmínek). Pojištění se nevztahuje na plachtění, létání, 
motoristické sporty, motorové sporty na sněhu a ledu a bojové sporty! 

 Pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh, asistenčních služeb a záchranné 

práce. Pojištění nezahrnuje úrazové pojištění v případě smrti následkem úrazu nebo 
trvalých následků úrazu! 

 Pojištění platí pro dobu 120 dnů nepřetržitého pobytu v zahraničí, lhůta se počítá 

ode dne překročení hranic ČR. Pro delší nepřetržitý pobyt v zahraničí je nutno se 
připojistit. 

 Člen ČHS je pojištěn od druhého dne poté, co sekretariát obdrží jím uhrazené pojištění v 

příslušné výši, nejdříve však od 1.1. daného kalendářního roku, do 31.1. následujícího 
kalendářního roku. 

 Pojištění lze sjednat ve dvou tarifech - Standard a Nadstandard. 

 K oběma tarifům lze sjednat dvě připojištění - zvýšené plnění v případě záchranných 

prací a pojištění prodloužené délky pobytu v zahraničí. 

 Pojištění lze výjimečně sjednat i během pobytu v zahraničí. V takovém případě 

je počátek pojištění odložený o 7 dní. V případě, že se jedná o navazující pojistnou 
smlouvu (člen byl pojištěn, ale pojištění mu při pobytu v zahraničí skončilo), může být 
pojistná smlouva sjednána bez odkladu počátku pojištění. 

Tarif cena 

léčebné výlohy  

pojistné plnění 

asistenční služby 

pojistné plnění 

záchrana  

pojistné plnění 

kumul. limit 

Standard 990 Kč  500.000 Kč  500.000 Kč 100.000 Kč  600.000 Kč 

Nadstandard 1300 Kč  1.000.000 Kč  1.000.000 Kč 300.000 Kč  1.300.000 Kč 

Připojištění zvyšující limit pojistného plnění pro záchranné práce na 600.000 Kč: 

 Tarif Standard, připojištění záchranných prací: 990 Kč + 240 Kč 

 Tarif Nadstandard, připojištění záchranných prací: 1.300 Kč + 120 Kč 

Připojištění prodloužení nepřetržité délky pobytu v zahraničí na 240, resp. na 360 dnů: 

Výše pojištění je dvojnásobkem, resp. trojnásobkem ceny pojištění, které jste si 

zvolili (standard nebo nadstandard) a které platí pro pobyt do 120 dnů.  


