
Ambulantní a nemocnièní ošetøení, 

Pojištìný je povinen se pøi potøebì ambu-
-

bu pojistitele, která mu poskytne radu nebo 
pomoc pøi vyhledání lékaøského ošetøení.

garanci platby od pojistitele prostøednictvím 

na ambulantní lékaøskou péèi ve smyslu 
tohoto pojištìní sám na místì v hotovosti 
pøímo lékaøi nebo zdravotnickému zaøízení. 

návratu do ÈR pojistiteli. Pojistitel sám nebo 

pojistné plnìní v tuzemské mìnì pojištì-
nému.

Pøi hospitalizaci je pojištìný povinen nepro-
-

tele. V nemocnici je pojištìný povinen pøed-

za pojištìného výlohy spojené s léèením  
v nemocnici.

 
v Praze, která Vám je k dispozici 24 hodin 
dennì, je uveden na asistenèní kartì.

Pøi telefonátu buïte pøipraveni uvést èís-
lo pojistné smlouvy, tarif pojištìní, jméno  

a pøíjmení pojištìného, dále kde se pojištìný 
nachází (jméno nemocnice, adresa, kontakt-
ní telefon) a co se stalo.

Hlášení PU v ÈR

nebo doporuèenì poštou na adrese:

Evropská 136, 160 12 Praha 6.

‒  EU 5098 pro pojištìní léèebných výloh, 
úrazové pojištìní, pojištìní odpovìd-
nosti, pojištìní cestovních zavazadel

‒  EU 5094 pro pojištìní stornovacích po-
platkù

 
e-mailem na cestovni@uniqa.cz.

-
vést online na www.uniqa.cz

Pojistník popø. pojištìný je povinen v pøí-
-
-

nì pojistiteli bezprostøednì po návratu 
do ÈR pojistnou událost ‒ nejpozdìji však  
do 30 dnù po ukonèení cesty. Veškeré 
pøedkládané doklady musí být vystaveny  
v anglickém, nìmeckém nebo èeskem  
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jazyce ‒ v opaèném pøípadì zajistí pojistitel 
jejich pøeklad na náklady pojištìného.

Pojistník je povinen poskytnout pojistiteli 
pøi vyšetøování pojistné události veškerou 
potøebnou souèinnost, zejména oznámit 
pojistiteli pøípadné ostatní pojistitele a po-
jistné èástky sjednané v ostatních pojistných 
smlouvách, a to vèetnì cestovních pojištìní 

Dále klient k tìmto oznámením pøikládá:

v pøípadì PU z pojištìní léèebných výloh
‒  kopie lékaøských nálezù a diagnóz  

s uvedením provedených výkonù, ori-
ginály úètù za ošetøení a léky, popø. 
další originály dokumentù, potøebné 
pro stanovení výše plnìní

v pøípadì PU z úrazového pojištìní
‒  lékaøské zprávy o prùbìhu léèby  

 

na e-mailové adrese: cestovni@uniqa.cz)
‒  v pøípadì smrti následkem úrazu do-

listu pojištìného
 
v pøípadì PU z pojištìní odpovìdnosti

-
né škodì sepsaný mezi pojištìným  
a poškozeným s uvedením data, mís-
ta škody, jak ke škodì došlo, co bylo 
poškozeno, poøizovací cenu poškoze-
né vìci a datem poøízení poškozené 
vìci; protokol musí být podepsán 
pojištìným, poškozeným a nejménì 
dvìma svìdky, kteøí nesmí být v pøí-
buzenském pomìru s pojištìným ani 
s poškozeným (u svìdkù musí být 
uvedeno èitelnì jméno a pøíjmení, da-
tum narození, adresa trvalého bydlištì 
a telefon); u škody do 10.000,- Kè lze 

doklad o úhradì škody)
-

tokolem policie a lékaøskou zprávou 
s podrobnou diagnózou poranìní 

doklad o úhradì škody)

v pøípadì PU z pojištìní zavazadel
‒  všechny doklady, které prokazují 

oprávnìnost nároku pojištìného 
na pojistné plnìní, zejména doklad 
o policejním šetøení nebo doklad  
o ztrátì zavazadel dopravcem (PIR) 

-
velní nebo jiné mimoøádné události, 
seznam odcizených èi poškozených 
zavazadel vèetnì dokladù o jejich 
nabytí a jejich poøizovací hodnotu 
(úèty, faktury)

v pøípadì PU z pojištìní stornovacích po-

‒  doklad o zaplacení stornovacích po-
platkù za zrušení pobytu nebo cesty 
vèetnì detailní storno faktury organi-
zátora, výdajový úèetní doklad o plat-
bì a pøíjmový úèetní doklad o vrácené 
èástce a kopii cestovní smlouvy

‒ doklady o zaplacení nespotøebova-
-

leènosti, ubytovacího zaøízení, perma-
nentky nebo skipasu

‒  doklady prokazující vznik škodné udá-
losti (napø. lékaøské potvrzení lékaøe 
o onemocnìní s uvedením diagnózy, 
ovìøený úmrtní list, úøední zprávu  
o škodì na majetku pojištìného nebo 
na pojištìném samotném, potvrzení 
o dobì zamìstnání a datu ztráty za-
mìstnání)

v pøípadì PU z pojištìní domácího miláèka
‒  originály dokladù o zaplacení vete-

rinární péèe s výpisem provedených 
zákrokù popø. doklady o zaplacení 
pøedepsané medikace, vše v èeském, 
anglickém nebo nìmeckém pøekla-
du

v pøípadì PU z pojištìní storna z dùvodu 
terorismu
‒  doklad o zaplacení stornovacích po-

platkù za zrušení pobytu nebo cesty 
vèetnì detailní storno faktury organi-
zátora, výdajový úèetní doklad o plat-
bì a pøíjmový úèetní doklad o vrácené 
èástce a kopii cestovní smlouvy.
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