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5polečnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze
v oddÍlu A, vložce číslo 75819

Pojišťovna
Union poist'ovňa, a. s., se sídlem Bajkalská 29ĺA, B13 60 Bratislava Slovenská republika, lČo
31 322 051, zapsána v obchodním rejstříku okresního soudu Bratislava l, odd. Sa, vloŽka č. 383/8

jednajícĺ prostřednictvím pobočky:
Union poist'ovňa, a. s., poboěka pro Českou ľepubliku, Španělská 77ot2, 120 oo Praha 2 -
Vinohrady, Ceská republika, lco 242 63 796, zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v
Praze, oddíl A, vloŽka č. 75819 (dále jenom ,,Union pojišťovna")

činí tímto v souladu s ustanoveními $ 2884 až.2886 a souvisejícími ustanoveními zákona č,. 89ĺ2012
Sb., občanský zákoník v platném znění, pro celou dobu zveřejněnĺ na svých internetových stránkách,
tento

VEŘEJNÝ pŘĺsllg
navýšit pojistné plnění z pojištění léčebných výloh v zahraniěí

sjednaného v rámci produktu s názvem lndividuální cestovní pojištění v termínu od 0í.06.2016
dle níŽe uvedených podmínek.

Union pojiŠťovna poskytne pojistné plnění z pojištění léčebných výloh v zahraničí v rozsahu podle öásti
B, ěl. 1, bod 2 Všeobecných pojistných podmínek cestovního pojištěnívPPCPczĺ0114 v rozsahu:

ambu|antního ošetření vöetně předepsaných léků a předepsaných zdravotnických pomůcek
a zdravotnického materiálu
hospitalizace a lékařského oŠetřovánĺ během hospitalizace včetně předepsaných lékŮ a
předepsaných zd ravotn ických pomůcek a zd ravotn ického materiál u
p ře pravy do a z n ej bl ĺŽš ího zd ľavotn i ck ého zařízení
přepravy zpět do vlasti

aŻ do výše skutečně vzniklých nákladů (bez limitu).

V přĺpadě léčebných výloh v rozsahu Všeobecných pojistných podmínek cestovního pojištění
VPPCPCZIOIl4

- podle části B, čl' 1, bod 2, písm. b) poslední věta (náklady na ubytování jedné spolucestující
blizké osoby v případě hospitalizace pojištěného dítěte ve věku do 6 let),

- pod|e části B, čl. 1, bod 3 (náklady na přepravu tělesných ostatkŮ),
podle ěásti B, čl. 1, bod 4 (výlohy na koupi nebo opravu dioptrických bÚlí a ostatních
ortopedických a protetických pomŮcek)

- podle části B, öl. 1, bod 5 (výlohy na ambuĺantníošetřeníchrupu)
poskytne Union pojišťovna pojistné plnění do výŠe limitu pojĺstného plnění uvedeného v pojistné
smlouvě.

Union pojišťovna poskytne toto pojistné plnění v souladu s pojistnou smlouvou, VŠeobecnými
pojistnými podmínkami cestovního pojištění vPPCPCzll114 azvláŠtními ujednáními, které se na
danou pojistnou smlouvu vztahují'

V Bratislavě, dne 31.05'2016

lng. Peter Polakovič
vedoucí organizační sloŽky
Union poisťovňa, a. s.,
pobočka pro Českou republiku


