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POJIŠTĚNÍ MADMAT pro rafting a vodní turistiku 

Automaticky vás na všechny evropské vodácké zájezdy (vyjma kurzů a zájezdů v ČR) pojistíme u pojišťovny UNIQA. 
Toto pojištění nabízí komfortní zabezpečení a pokrývá veškeré aktivity prováděné na vodáckých zájezdech. Není 
potřeba se připojišťovat. 

Toto pojištění zahrnuje: pojištění léčebných výloh, asistenční službu, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu 
na zdraví a věci třetí osoby a pojištění storna zájezdu.  

Rozsah tohoto pojištění: pojištění léčebných výloh – plnění až do výše 5 000 000 Kč; pojištění asistenčních služeb – do 
5 000 000 Kč; pojištění smrti následkem úrazu – do 300 000 Kč; trvalých následků úrazu – do 600 000 Kč; 
odpovědnosti za škodu – do 5 000 000 Kč; pojištění zachraňovacích nákladů – do 1 500 000 Kč; pojištění storna 
zájezdu – 80 % ze stornovacích poplatků do max. částky 16 000 Kč. (Pojištění storna se vztahuje na zrušení zájezdu z 
důvodu vážného akutního onemocnění nebo úrazu, smrti, závažného násilného trestného činu či při podstatné škodě na 
majetku z důvodu živelní události.) 

VOLITELNÉ POJIŠTĚNÍ pro zájezdy v kapitole EXPEDIČNÍ RAFTING (doplňková služba za příplatek)  
U zájezdů uvedených v kapitole EXPEDIČNÍ RAFTING v katalogu AKTIVNÍ DOVOLENÁ není v ceně zájezdů zahrnuto 
žádné cestovní pojištění. Připomínáme, že se v cestovní smlouvě zavazujete uzavřít před odjezdem alespoň pojištění 
léčebných výloh v zahraničí. Cestovat do ciziny bez tohoto opatření znamená opravdu velké finanční a zdravotní riziko, 
a to i ve státech Evropské unie. Za příplatek máte možnost využít následujícího pojištění od pojišťovny UNIQA: 

1. SAMOSTATNÉ POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH 
Základní sazba na den – dospělí/děti: svět bez USA a Kanady – 55 Kč / USA a Kanada – 65 Kč. 
Pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh, asistenční službu, úrazové pojištění, a pojištění odpovědnosti za škodu na 
zdraví a věci třetí osoby. Pojištění kryje i rizika spojená s veškerými sportovními aktivitami prováděnými na vodáckých 
zájezdech – není nutné uzavírat speciální sportovní připojištění. 

Rozsah tohoto pojištění: pojištění léčebných výloh – plnění až do výše 5 000 000 Kč; pojištění asistenčních služeb – do 
5 000 000 Kč; pojištění smrti následkem úrazu – do 300 000 Kč; trvalých následků úrazu – do 600 000 Kč; pojištění 
zachraňovacích nákladů – do 1 500 000 Kč; odpovědnosti za škodu – do 5 000 000 Kč. 

2. PŘIPOJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ ZÁJEZDU 
Toto připojištění nákladů spojených se zrušením zájezdu (stornopoplatků) je možné objednat pouze v kombinaci s 
cestovním pojištěním MADMAT. Pojistné činí 2,5% z ceny zájezdu (včetně letenky), bez ohledu na délku zájezdu. 
Toto připojištění zahrnuje i pojištění náhrady dovolené (do 80% z nich, maximální výše 80 000 Kč). 

Všem našim zákazníkům doporučujeme uzavřít toto připojištění, které snižuje riziko finančních nákladů v případě 
zrušení účasti na zájezdu ze závažných důvodů. V tomto případě pojištění pokryje až 80 % ze stornopoplatků do 
maximální výše 80 000 Kč, tj. maximální pojistná částka je 100 000 Kč. 

Předmětem pojištění jsou skutečně vzniklé (vyúčtované) náklady, které vznikly pojištěnému zrušením zájezdu. Pojištění 
se vztahuje na zrušení zájezdu z důvodu úrazu, náhlého onemocnění pojištěné osoby (příp. manžela/ky, dětí nebo 
rodičů pojištěné osoby) nebo spolucestující osoby, která je také současně pojištěna a uvedena na jedné smlouvě. 
Počátkem pojištění je den následující po dni zaplacení pojistného. Pojištění končí o půlnoci v den odjezdu pojištěného 
na zájezd. Pojištění stornopoplatků lze objednat NEJPOZDĚJI se zaplacením doplatku zájezdu, což je 40 dní před 
odjezdem. 

Všeobecné pojistné podmínky UNIQA pojišťovny a.s. pro cestovní pojištění naleznete na našich stránkách 
https://www.adrenalinecentre.cz/servis-ac/ . 
 

Odchylky všeobecných pojistných podmínek UNIQA pro MADMATSPORT, s.r.o. 

Odchylně od VPP (Všeobecné pojistné podmínky) u pojištění MADMAT poskytne pojistitel plnění v případě nemoci a 
úrazů, ke kterým došlo při provozování raftingu, jízdy na kajaku a canyoningu, které jsou provozovány v rámci programu 
zájezdu. Tj. zákazníci jsou pojištěni i proti rizikům v těchto bodech uvedených a není potřeba se připojišťovat.  
Na rozdíl od bodu 1.2. pojistných podmínek pojištění zavazadel ani domácích mazlíčků není v naší nabídce a toto 
nepojišťujeme.
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