
Cestovní pojištění a pojištění stornovacích poplatků 
k pronájmu obytného vozu 

 
Společnost AutoPartner PLUS s. r. o. ve spolupráci s UNIQA pojišťovnou, a. s. 

nabízí klientům půjčovny obytných vozů cestovní pojištění a pojištění stornovacích poplatků 
 
 

Cestovní pojištění 
Cestovní pojištění lze uzavřít i samostatně - bez pojištění stornovacích poplatků, nabízíme jej ve třech variantách: 

 

Tarify a pojistné částky L5S K5S K5S+ 

Pojištění léčebných výloh 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 

Pojištění asistenčních služeb 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb – max. plnění 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 

    

- náklady na repatriaci pojištěného 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 

- náklady na repatriaci tělesných ostatků pojištěného 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 5 000 000 Kč 

- náklady na vyslání opatrovníka 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

- náklady na předčasný návrat z pojištěné cesty 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

- náklady na právní pomoc v zahraničí vč. jejího 
zprostředkování 

100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

- náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladů 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

- zachraňovací náklady 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 

- odškodnění – zadržení při únosu letadla / autobusu 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

- zprostředkování finanční pomoci pojištěnému 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

- náklady vzniklé zpožděním zavazadel 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 

- náklady vzniklé zpožděním letu 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 

Úrazové pojištění - smrt následkem úrazu nesjednáno 150 000 Kč 150 000 Kč 

Úrazové pojištění - trvalé následky úrazu nesjednáno 300 000 Kč 300 000 Kč 

Úrazové pojištění - nemocniční odškodné (hospitalizace úraz 
+ nemoc) 

nesjednáno 300 Kč / den 300 Kč / den 

Úrazové pojištění – denní odškodné nesjednáno nesjednáno nesjednáno 

Připojištění odpovědnosti za újmu na zdraví a věci třetí osoby nesjednáno 1 000 000 Kč 1 000 000 Kč 

Připojištění zavazadel nesjednáno nesjednáno nesjednáno 

Pojištění stornopoplatků – 80 % max. však do výše PČ 80 000 Kč 80 000 Kč 80 000 Kč 

Připojištění zimních sportů NE NE ANO 

Připojištění nebezpečných sportů NE NE NE 

 
Součástí cestovního pojištění jsou služby renomované asistenční služby Europ Assistance v českém jazyce po 24 hodin 
denně. 
 



Cestovní pojištění je platné i v případě, že k pojistné události došlo při provozování krátkodobé plážové adrenalinové 
aktivity, kterou si pojištěný zakoupil přímo na pláži od místního poskytovatele služeb, jako je např. jízda na banánu, jízda na 
vodním skútru, parasailing, vodní lyžování, potápění s instruktorem apod. 
 
 
Pojištění stornovacích poplatků 
NOVINKA … pojištění stornovacích poplatků lze nyní uzavřít i samostatně – bez cestovního pojištění 
NIŽŠÍ SAZBA POJIŠTĚNÍ … nyní jen 3 % z celkového nájemného 
Pojišťovna uhradí 80 % stornovacích poplatků (max. 80 000 Kč) v případě, kdy dojde ke zrušení již objednaného 
a zaplaceného pronájmu obytného vozu (postačuje i zaplacená záloha dle smlouvy o nájmu vozidla) z důvodu: 

- nedobrovolné ztráty zaměstnání pojištěných osob 
- úmrtí pojištěných osob nebo osob jim blízkých  

- vážného akutního onemocnění pojištěných osob nebo osob jim blízkých, vyžadujícího hospitalizaci nebo upoutání 
na lůžko 

- závažného násilného trestného činu proti pojištěným osobám nebo osobám jim blízkým, jenž má za následek 
psychickou újmu 

- podstatné škody na majetku pojištěných osob způsobené živelnou událostí či trestným činem  
  
 
Pojistné  
Pojištění stornovacích poplatků           3 % z celkového nájemného  
Cestovní pojištění - tarif L5S        25 Kč za osobu a den  
Cestovní pojištění - tarif K5S        35 Kč za osobu a den  
Cestovní pojištění - tarif K5S+       40 Kč za osobu a den 
 
 
Příklad výpočtu pojistného  
Čtyřčlenná rodina si pronajme obytný vůz na 14 dnů za 42 000 Kč. Požaduje cestovní pojištění včetně úrazového pojištění, 
pojištění odpovědnosti a pojištění stornovacích poplatků, zimním sportům se věnovat nebude.  
Pojistné za cestovní pojištění v tarifu K5S   4 os. x 14 dní x 35 Kč  1 960 Kč  
Pojistné za pojištění stornovacích poplatků   3 % z 42 000 Kč   1 260 Kč  
Celkem za pojištění          3 220 Kč  
 
 
Jak pojištění sjednat?  
Rozhodnete-li se této nabídky využít, zašlete na naši e-mailovou adresu info@autopartner.cz osobní data cestujících 
(jméno, příjmení a rodné číslo) a požadovaný rozsah pojištění. Obratem od nás obdržíte podklady pro platbu. Po připsání 
platby na náš bankovní účet vám zašleme potvrzení o uzavření pojištění a kartičky cestovního pojištění spolu s kontakty na 
asistenční službu.  
 
 
Napadá vás ještě něco?  
Máte-li specifické dotazy týkající se podmínek pojištění, neváhejte zavolat panu Janu Rybákovi, výhradnímu zástupci UNIQA 
pojišťovny, a. s. na telefonní číslo 605 550 075 nebo napsat e-mail na adresu jan.rybak@uniqa.cz.  
 
 
Příloha  
Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění UNIQA pojišťovna, a. s. 
 
Tento dokument je pouze informativní, jako smluvní dokumentace platí dokumenty UNIQA pojišťovny, a. s. 
 
 
Kontakt 
Daniel Havelka 
tel. (+420) 777 57 57 57 
e-mail daniel.havelka@autopartner.cz 
 
AutoPartner PLUS s. r. o. 
České mládeže 1272/107 
460 06  Liberec 6 
 
www.obytnevozypujcovna.cz      revize dokumentu: leden 2018 

mailto:jan.rybak@uniqa.cz
mailto:daniel.havelka@autopartner.cz
https://www.obytnevozypujcovna.cz/

