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UCZ/Ces/10
V‰eobecné pojistné podmínky
pro cestovní poji‰tûní

leÏících evropsk˘m státÛm, na území Egypta, Izraele, Maroka, Tuniska
a Turecka. Poji‰tûní sjednané pro zemûpisnou zónu 2 se vztahuje na pojistné události, které nastaly na území v‰ech státÛ svûta.

Obecná ãást
1.

Úvodní ustanovení

1.1. Cestovní poji‰tûní, které uzavírá UNIQA poji‰Èovna, a.s. (dále jen „pojistitel“), se ﬁídí právním ﬁádem âeské republiky (dále jen „âR“). Platí pro
nûj zákon o pojistné smlouvû, zákon o poji‰Èovnictví, pﬁíslu‰ná ustanovení obãanského zákoníku, tyto v‰eobecné pojistné podmínky (dále jen
„VPP“) a smluvní ujednání. Obsahují-li nûkteré z v˘‰e uveden˘ch podmínek v souladu se zákonem odchylnou úpravu, platí ustanovení uvedená v pojistn˘ch podmínkách nebo pﬁímo v pojistné smlouvû.
1.2. V rámci cestovního poji‰tûní je moÏné sjednat následující druhy poji‰tûní, které jsou dále upraveny ve zvlá‰tní ãásti tûchto VPP :
A) Poji‰tûní léãebn˘ch v˘loh
B) Poji‰tûní asistenãních sluÏeb
C) Úrazové poji‰tûní
D) Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu
E) Poji‰tûní cestovních zavazadel
F) Poji‰tûní stornovacích poplatkÛ
G) Poji‰tûní náhrady dovolené
H) Poji‰tûní domácího miláãka
1.3. Poji‰tûní uvedená v bodû 1.2. pod písmeny A), B), D), E), F), G), H) se
sjednávají jako poji‰tûní ‰kodová, poji‰tûní uvedené pod písmenem C)
se sjednává jako poji‰tûní obnosové.
2.

V‰eobecná ustanovení

2.1. Na základû uzavﬁené pojistné smlouvy se pojistitel zavazuje v pﬁípadû
vzniku pojistné události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnûní a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné.
2.2. Pojistné ãástky a v˘‰e spoluúãasti poji‰tûného na jednotlivé druhy cestovního poji‰tûní jsou uvedeny v pojistné smlouvû. Spoluúãastí se rozumí ãástka, kterou se poji‰tûn˘ podílí na plnûní z kaÏdé pojistné události a kterou pojistitel odeãte od pﬁiznaného pojistného plnûní.
2.3. Pro právní úkony, t˘kající se poji‰tûní, je tﬁeba písemné formy. Ve‰keré
zmûny musí b˘t provedeny písemnû, jinak jsou neplatné.
3.

Doba trvání poji‰tûní, pojistné období

3.1. V‰echny druhy cestovního poji‰tûní, kromû poji‰tûní stornovacích poplatkÛ, vznikají od 0.00 hodin dne sjednaného v pojistné smlouvû jako
poãátek poji‰tûní, nejdﬁíve v‰ak od data a ãasu sjednání poji‰tûní uvedeného v pojistné smlouvû a zanikají ve 24.00 hodin dne sjednaného v
pojistné smlouvû jako konec poji‰tûní. Poji‰tûní stornovacích poplatkÛ
vzniká od data a ãasu sjednání poji‰tûní a zaniká ve 24.00 hodin dne
sjednaného v pojistné smlouvû jako poãátek poji‰tûní.
3.2. V pﬁípadû, Ïe se poji‰tûn˘ z dÛvodu zásahu vy‰‰í moci (napﬁ. uzavﬁení
leteckého provozu, Ïivelní pohroma v místû pobytu v zahraniãí apod.) nemÛÏe vrátit do âR v pÛvodnû plánovaném termínu, prodluÏuje se automaticky a bezplatnû platnost cestovního poji‰tûní na dobu nezbytnû nutnou k návratu do âR, a to ve stejném rozsahu v jakém bylo sjednáno.
3.3. Pojistná smlouva nab˘vá úãinnosti nejdﬁíve okamÏikem úhrady celé
ãástky jednorázového pojistného, nebylo-li v pojistné smlouvû dohodnuto jinak.
3.4. Cestovní poji‰tûní nelze pﬁeru‰it, není-li ujednáno jinak.
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4.

5.

5.1. Pojistné je úplatou za poskytování poji‰tûní. V˘‰e pojistného se urãuje na
základû sazeb stanoven˘ch pojistitelem pro jednotlivé druhy poji‰tûní
podle zásad pojistné matematiky.
5.2. Pojistné se stanoví pro celou sjednanou dobu poji‰tûní (jednorázové pojistné), není-li v pojistné smlouvû dohodnuto jinak.
6.

4.2. Poji‰tûní sjednané pro zemûpisnou zónu 1 se vztahuje jen na pojistné
události, které nastaly na zemûpisném území Evropy vãetnû ostrovÛ ná-

Pojistné plnûní

6.1. Pojistitel poskytuje pojistné plnûní maximálnû do v˘‰e sjednan˘ch pojistn˘ch ãástek. V pojistné smlouvû mÛÏe b˘t sjednána spoluúãast poji‰tûného na plnûní.
6.2. Pojistné plnûní je splatné do 15 dnÛ ode dne, kdy pojistitel skonãí ‰etﬁení nutné ke zji‰tûní rozsahu své povinnosti plnit. Pojistitel je povinen
ukonãit ‰etﬁení do 3 mûsícÛ po tom, co mu byla událost, se kterou je
spojen poÏadavek na plnûní, oznámena. NemÛÏe-li ukonãit ‰etﬁení v této lhÛtû, je pojistitel povinen sdûlit osobû, které má vzniknout nebo
vzniklo právo na pojistné plnûní, dÛvody, pro které nelze ‰etﬁení ukonãit, a poskytnout jí na její Ïádost pﬁimûﬁenou zálohu. LhÛtu lze dohodou
prodlouÏit. Tato lhÛta nebûÏí, je-li ‰etﬁení znemoÏnûno nebo ztíÏeno
z viny oprávnûné osoby, pojistníka nebo poji‰tûného.
6.3. Pojistné plnûní je splatné v âR a v tuzemské mûnû, není-li v pojistné smlouvû dohodnuto jinak. Pro pﬁepoãet cizí mûny se pouÏije devizov˘ kurz âNB
v 1.pracovní den v mûsíci, ve kterém je pojistná událost likvidována.
6.4. Pojistitel je oprávnûn pojistné plnûní u ‰kodov˘ch poji‰tûní sníÏit o náhradu ‰kody, která byla poskytnuta tﬁetí osobou povinnou ‰kodu vypl˘vající z pojistné události nahradit.
7.

Zánik poji‰tûní

7.1. Poji‰tûní zaniká na základû písemné v˘povûdi poji‰tûného nebo pojistníka pﬁed poãátkem poji‰tûní nebo v den poãátku poji‰tûní. Pojistník
má nárok na vrácení zaplaceného pojistného sníÏeného o náklady, které vznikly s uzavﬁením a zru‰ením pojistné smlouvy. Podmínkou je vrácení v‰ech dokumentÛ stvrzujících sjednání cestovního poji‰tûní.
7.2. Zanikne-li cestovní poji‰tûní z jakéhokoliv dÛvodu v dobû trvání poji‰tûní, náleÏí poji‰Èovnû pojistné za celou pojistnou dobu, není-li v pojistné
smlouvû uvedeno jinak.
7.3. Poji‰tûní zaniká rovnûÏ dnem uveden˘m v písemné dohodû pojistitele
s pojistníkem nebo uplynutí doby, na kterou bylo poji‰tûní sjednáno.
7.4. Pﬁi zániku smlouvy cestovního poji‰tûní zanikají v‰echny touto smlouvou sjednané druhy poji‰tûní.
8.

Práva a povinnosti pojistníka a poji‰tûného

8.1. V pﬁípadû poji‰tûní cizího pojistného rizika je pojistník povinen seznámit
poji‰tûného s obsahem pojistné smlouvy t˘kající se poji‰tûní jeho rizika.
8.2. Pojistník popﬁ. poji‰tûn˘ je kromû povinností stanoven˘ch právními
pﬁedpisy povinen:
a)

dbát, aby pojistná událost nenastala a uãinit v‰e k jejímu odvrácení nebo zmírnûní jejích následkÛ (zejména bez zbyteãného odkladu vyhledat
lékaﬁské o‰etﬁení);

b)

ﬁídit se pokyny asistenãní sluÏby, pokyny pojistitele v pﬁíruãce k cestovnímu poji‰tûní , VPP a pojistnou smlouvou;

c)

v pﬁípadû, Ïe nedo‰lo k pﬁímému uhrazení nákladÛ asistenãní sluÏbou nebo pojistitelem oznámit písemnû pojistiteli bezprostﬁednû po návratu do
âR pojistnou událost – nejpozdûji v‰ak do 30 dnÛ po ukonãení cesty;

d)

bez zbyteãného odkladu vyplnit a zaslat pojistiteli vyplnûné oznámení

Územní platnost poji‰tûní

4.1. V‰echny druhy cestovního poji‰tûní, kromû poji‰tûní stornovacích poplatkÛ, jsou platné v zemûpisné zónû sjednané v pojistné smlouvû –
vÏdy v‰ak s v˘jimkou území âeské republiky (dále jen „âR“) a státÛ, kde
má poji‰tûn˘ trval˘ nebo pﬁechodn˘ pobyt ãi je jejich obãanem, pokud
není v pojistné smlouvû ujednáno jinak.

Pojistné

pojistné události a poÏadované doklady, pﬁípadnû na Ïádost pojistitele
doplnit informace o pojistné události a pﬁedloÏit dal‰í potﬁebné doklady; ve‰keré pﬁedkládané doklady musí b˘t vystaveny v anglickém, nûmeckém nebo ãeském jazyce – v opaãném pﬁípadû zajistí pojistitel jejich
pﬁeklad na náklady poji‰tûného;
e)

podat pojistiteli ve‰keré pravdivé informace o vzniku, prÛbûhu a následcích pojistné události a v pﬁípadû pochybností prokázat pojistiteli
nárok na pojistné plnûní;

f)

poskytnout pojistiteli pﬁi vy‰etﬁování pojistné události ve‰kerou potﬁebnou souãinnost, zejména oznámit pojistiteli pﬁípadné ostatní pojistitele
a pojistné ãástky sjednané v ostatních pojistn˘ch smlouvách, a to vãetnû cestovních poji‰tûní obsaÏen˘ch v kartov˘ch programech;

g)

na Ïádost pojistitele zprostit tﬁetí osobu (zejména lékaﬁe) mlãenlivosti
o skuteãnostech souvisejících s pojistnou událostí;

h)

zabezpeãit vÛãi jinému právo na náhradu ‰kody zpÛsobené pojistnou
událostí nebo jiné obdobné právo, a písemnû pﬁevést toto právo na pojistitele aÏ do v˘‰e, do které poskytl nebo zﬁejmû poskytne plnûní.

8.3. Pojistník, poji‰tûn˘ popﬁ. oprávnûná osoba má právo obrátit se se stíÏností na kontrolní útvar pojistitele popﬁ. i na âNB(sekce regulace a dohledu nad poji‰Èovnami).
9.

1.

Poji‰tûn˘ se mÛÏe pﬁi potﬁebû ambulantního o‰etﬁení obrátit na asistenãní sluÏbu pojistitele, která mu poskytne radu nebo pomoc pﬁi vyhledání lékaﬁského o‰etﬁení. V pﬁípadû, Ïe ambulantní lékaﬁ neakceptuje garanci platby od pojistitele prostﬁednictvím asistenãní sluÏby, uhradí
poji‰tûn˘ náklady na ambulantní lékaﬁskou péãi ve smyslu tohoto poji‰tûní sám na místû v hotovosti pﬁímo lékaﬁi nebo zdravotnickému zaﬁízení. Doklady o této platbû pﬁedloÏí poji‰tûn˘ po návratu do âR pojistiteli. Pojistitel sám nebo prostﬁednictvím asistenãní sluÏby poukáÏe pojistné plnûní v tuzemské mûnû poji‰tûnému.

2.

Pﬁi hospitalizaci je poji‰tûn˘ povinen neprodlenû kontaktovat asistenãní
sluÏbu pojistitele, uvedenou v pojistné smlouvû. V nemocnici je poji‰tûn˘ povinen pﬁedloÏit asistenãní kartu. Pojistitel sám nebo prostﬁednictvím asistenãní sluÏby zaplatí za poji‰tûného v˘lohy spojené s léãením
v nemocnici.

âlánek 4 - V˘luky z poji‰tûní
1.

Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnûní v pﬁípadû:

a)

nemocí a úrazÛ, ke kter˘m do‰lo pﬁi v˘trÏnosti nebo trestné ãinnosti,
kterou poji‰tûn˘ spáchal pﬁi jednání, kter˘m nedodrÏel zákonná ustanovení dané zemû, v souvislosti s váleãn˘mi událostmi nebo nepokoji, pﬁi
pokusu o sebevraÏdu nebo sebepo‰kození; v pﬁípadû nemocí a úrazÛ,
ke kter˘m do‰lo po poÏití alkoholu nebo návykov˘ch látek, mÛÏe pojistitel omezit pojistné plnûní;

b)

vy‰etﬁení ke zji‰tûní tûhotenství, interrupce, jakékoliv komplikace
po 26. t˘dnu tûhotenství, porodu, vy‰etﬁení a léãby neplodnosti,
umûlého oplodnûní, léãení sterility, antikoncepce;

c)

pobytu v lázních, sanatoriích, léãebnách, ozdravovnách, léãebn˘ch
ústavech apod.;

d)

v˘konÛ, které nebylo bezpodmíneãnû nutné provést jako napﬁ. preventivní a kontrolní prohlídky, profylaktické oãkování, kosmetické o‰etﬁení
a jeho následky, chiropraktické v˘kony nebo terapie, úpravy zubÛ a ãelistí, zhotovení a opravy protéz, ortéz, epitéz, br˘lí, kontaktních ãoãek,
naslouchacích pﬁístrojÛ;

e)

du‰evních i psychick˘ch nemocí ãi poruch (napﬁ. psychoanalytická nebo
psychoterapeutická léãba apod.) s v˘jimkou posttraumatického ‰oku;

f)

pohlavních nemocí nebo AIDS;

g)

provedení v˘konÛ mimo zdravotnické zaﬁízení, které neprovádí lékaﬁ
nebo zdravotní sestra mající k v˘konu kvalifikaci, nebo na léãení, které
není vûdecky nebo lékaﬁsky uznávané;

h)

nadstandardní péãe, fyzikální léãby nebo rehabilitace;

i)

odborné zubní péãe - plní se pouze pﬁi poskytnutí první pomoci v neodkladn˘ch bolestiv˘ch pﬁípadech (extrakce, jednoduchá v˘plÀ);

j)

léãení ãi operaci chronického onemocnûní, pokud nemoc bûhem pﬁedchozích 12 mûsícÛ vyÏadovala hospitalizaci nebo byla na postupu nebo
zpÛsobila podstatné zmûny v uÏívání lékÛ;

k)

léãebné péãe související s o‰etﬁením onemocnûní nebo úrazu, které
existovaly pﬁed uzavﬁením pojistné smlouvy;

l)

nemocí a úrazÛ, ke kter˘m do‰lo v souvislosti s provozováním nebezpeãn˘ch sportÛ – tato v˘luka se neuplatÀuje, pokud je v pojistné smlouvû sjednáno pﬁipoji‰tûní nebezpeãn˘ch sportÛ;

m)

nemocí a úrazÛ, ke kter˘m do‰lo v souvislosti s provozováním zimních
sportÛ – tato v˘luka se neuplatÀuje, pokud je v pojistné smlouvû sjednáno pﬁipoji‰tûní zimních sportÛ;

n)

nemocí a úrazÛ, ke kter˘m do‰lo v souvislosti s provozováním nepojistiteln˘ch sportÛ.

2.

Provozování rekreaãních sportÛ je obsaÏeno v základním poji‰tûní. Do
rekreaãních sportÛ náleÏí v‰echny sportovní ãinnosti nezaﬁazené do nebezpeãn˘ch, zimních nebo nepojistiteln˘ch sportÛ. Dále do rekreaãních
sportÛ náleÏí krátkodobé pláÏové adrenalinové aktivity, které si poji‰tûn˘ zakoupil pﬁímo na pláÏi od místního poskytovatele sluÏeb tj. napﬁ. jíz-

Doruãování

10.1. Písemnosti doruãuje pojistitel prostﬁednictvím po‰ty, pﬁípadnû jin˘m
vhodn˘m zpÛsobem.
10.2. Nebyl-li adresát písemnosti zastiÏen, aãkoliv se v místû doruãení zdrÏuje, doruãí se jiné dospûlé osobû bydlící v tomtéÏ bytû nebo v tomtéÏ domû, pÛsobící v tomtéÏ místû podnikání anebo zamûstnané na tomtéÏ
pracovi‰ti, je-li ochotna obstarat odevzdání písemnosti. Není-li moÏno
ani takto doruãit, písemnost se uloÏí u po‰ty, jeÏ adresáta vhodn˘m zpÛsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si adresát zásilku
do 10 dnÛ od uloÏení, povaÏuje se poslední den této lhÛty za den doruãení, i kdyÏ se adresát o uloÏení nedozvûdûl. Není-li zji‰tûn opak, má
se za to, Ïe se adresát v místû doruãení zdrÏoval.

Zvlá‰tní ãást
âást A – Poji‰tûní léãebn˘ch v˘loh
âlánek 1 - Pﬁedmût poji‰tûní
1.

Pﬁedmûtem poji‰tûní jsou nutné a prokazatelné náklady, které vznikly
poji‰tûnému v rámci nezbytného lékaﬁského o‰etﬁení v dÛsledku úrazu
nebo náhle vzniklého onemocnûní poji‰tûného.

âlánek 2 - Pojistná událost
1.

Pojistnou událostí v poji‰tûní léãebn˘ch v˘loh je úraz nebo nepﬁedvídatelné akutní onemocnûní poji‰tûného v zahraniãí vyÏadující ambulantní
ãi nemocniãní o‰etﬁení nebo léãení.

2.

Pojistitel nebo asistenãní sluÏba pojistitele zajistí úhradu nákladÛ vznikl˘ch
poji‰tûnému v souvislosti s nutnû nezbytnou a pﬁimûﬁenou lékaﬁskou péãí
v dÛsledku úrazu nebo náhle vzniklého onemocnûní poji‰tûného. Tûmito
náklady se, není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, rozumí:

a)

ambulantní lékaﬁské o‰etﬁení;

b)

pobyt v nemocnici ve standardním lÛÏkovém pokoji po dobu nezbytnû
nutnou, kter˘ je podloÏen lékaﬁskou zprávou, tj. léãení, zákroky a operace, které nebylo moÏné s ohledem na zdravotní stav poji‰tûného odloÏit do doby jeho návratu do âR;

c)

o‰etﬁení zubním lékaﬁem v dÛsledku úrazu poji‰tûného nebo první pomoci poji‰tûnému, hradí se pouze o‰etﬁení k uti‰ení bolesti (jednoduchá
v˘plÀ nebo extrakce);

d)

léky pﬁedepsané lékaﬁem, pﬁiãemÏ se jako léky nepﬁipou‰tûjí v˘Ïivné, posilující nebo vitamínové preparáty, prostﬁedky pouÏívané preventivnû,
podpÛrnû nebo návykovû a kosmetické pﬁípravky;

pﬁeprava do nejbliÏ‰ího vhodného zdravotnického zaﬁízení (téÏ pﬁivolání lékaﬁe k nemocnému), pokud poji‰tûn˘ není schopen pﬁepravy obvykl˘m dopravním prostﬁedkem; pﬁeprava od lékaﬁe do nejbliÏ‰í vhodné specializované nemocnice, v‰e v rámci nutného a neodkladného lékaﬁského o‰etﬁení; pﬁeprava vrtulníkem pouze u úrazov˘ch stavÛ vyÏadujících neodkladnou hospitalizaci poji‰tûného.

âlánek 3 – Pojistné plnûní

Práva a povinnosti pojistitele

9.1. Pojistitel má právo sníÏit pojistné plnûní v pﬁípadû, kdy poji‰tûn˘ nedodrÏel smluvnû sjednané povinnosti, zejména v pﬁípadû opoÏdûného hlá‰ení pojistné události a v pﬁípadû neúplnosti údajÛ v oznámení pojistné
události, pokud se tak ztíÏí ‰etﬁení rozsahu ‰kody.
10.

e)

da na banánu, jízda na vodním skútru, parasailing, vodní lyÏování, potápûní s instruktorem apod.).
3.

Mezi nebezpeãné sporty jsou zaﬁazeny následující aktivity:
rafting od 3.stupnû obtíÏnosti, jiné sjíÏdûní divok˘ch ﬁek od 3.stupnû obtíÏnosti, parasailing, para‰utismus, závûsné létání, paragliding, plachtûní a létání v‰ech druhÛ, motoristické a letecké sporty
v‰ech druhÛ, létání balónem, vysokohorská turistika od 3.000m
n.m. do 5.000m n.m., speleologie, pﬁístrojové potápûní, bojové
a kontaktní sporty, skateboarding, akrobacie a skoky na lyÏích, motorové sporty na snûhu, ledû nebo vodû, jiné obdobnû nebezpeãné sporty, veﬁejnû organizované sportovní soutûÏe, zápasy nebo závody v jakémkoli druhu sportu, profesionálnû provozovan˘ jak˘koli druh sportu.

4.

Mezi zimní sporty jsou zaﬁazeny následující aktivity :
sjezdové lyÏování a snowboarding na vyznaãen˘ch sjezdovkách a trasách, bûh na lyÏích, bruslení, rychlobruslení, krasobruslení, jízda na bobech, skibobech a sportovních saních

5.

Mezi nepojistitelné sporty jsou zaﬁazeny následující aktivity :
skoky na lanû, canyoning, lyÏování a snowboardingu mimo vyznaãené
sjezdovky a trasy, skialpinismus, vysokohorská turistika nad 5.000 m
n.m. a horolezectví

6.

Seznam sportÛ se zaﬁazením do jednotliv˘ch skupin je k dispozici na webov˘ch stránkách pojistitele.

v tomto ãlánku. Tûmito náklady ãi sluÏbami se, není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, rozumí :
a)

náklady na repatriaci poji‰tûného;
Pojistitel uhradí pﬁevoz poji‰tûného (kter˘ není schopen cestovat bûÏn˘mi dopravními prostﬁedky) ze zahraniãní nemocnice do místa trvalého bydli‰tû v âR za podmínky, Ïe o termínu, zpÛsobu a zaji‰tûní rozhoduje pojistitel popﬁ. asistenãní sluÏba pojistitele po projednání s o‰etﬁujícím lékaﬁem. Repatriaci pojistitel naﬁídí, jakmile je to vzhledem ke zdravotnímu stavu poji‰tûného moÏné. Je-li pﬁevoz z lékaﬁského hlediska
moÏn˘ a poji‰tûn˘ jej pﬁesto odmítá, zaniká od okamÏiku takového odmítnutí povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnûní z poji‰tûní léãebn˘ch v˘loh. Je-li poji‰tûnou osobou cizí státní pﬁíslu‰ník, pojistitel plní za náklady repatriace do místa trvalého bydli‰tû mimo území âR maximálnû do v˘‰e ekvivalentu nákladÛ repatriace do âR.
Pojistitel nehradí náklady, které vznikly po ukonãení pﬁedem zaji‰tûné repatriace poji‰tûného, a to z dÛvodu jeho neúãasti na veﬁejném zdravotním poji‰tûní ãi z dÛvodu provozních nedostatkÛ zdravotnick˘ch zaﬁízení.

b)

náklady na repatriaci tûlesn˘ch ostatkÛ poji‰tûného;
Pojistitel uhradí pﬁevoz tûlesn˘ch ostatkÛ poji‰tûného zemﬁelého v dÛsledku pojistné události nebo pﬁirozené smrti do âR za podmínky, Ïe
o termínu, zpÛsobu a zaji‰tûní rozhoduje pojistitel popﬁ. asistenãní sluÏba
pojistitele. Je-li poji‰tûnou osobou cizí státní pﬁíslu‰ník, pojistitel plní za náklady repatriace jeho tûlesn˘ch ostatkÛ do místa trvalého bydli‰tû mimo
území âR maximálnû do v˘‰e ekvivalentu nákladÛ repatriace do âR.

c)

náklady na vyslání opatrovníka;
Pojistitel uhradí pﬁimûﬁené náklady osoby dle v˘bûru poji‰tûného na
pﬁepravu z âR do místa hospitalizace poji‰tûného a zpût, na bûÏné
ubytování v místû hospitalizace poji‰tûného v pﬁípadû, Ïe hospitalizace
poji‰tûného v nemocnici z dÛvodu váÏné nemoci nebo úrazu potrvá nejménû 5 dnÛ dle potvrzení o‰etﬁujícího lékaﬁe. Pojistitel uhradí tyto náklady, jestliÏe byly vynaloÏeny s jeho pﬁedchozím souhlasem a jestliÏe
poji‰tûn˘m je osoba mlad‰í 15 let nebo osoba neschopná samostatného návratu dle rozhodnutí o‰etﬁujícího a revizního lékaﬁe.

d)

náklady na pﬁedãasn˘ návrat z poji‰tûné cesty;
Pojistitel nahradí nutné a pﬁimûﬁené náklady na pﬁedãasn˘ návrat z poji‰tûné cesty, pokud bude poji‰tûn˘ nucen se vrátit z poji‰tûné cesty
z dÛvodu úmrtí jemu blízké osoby a váÏného úrazu nebo váÏného onemocnûní jemu blízké osoby pouze tehdy, potvrdí-li o‰etﬁující lékaﬁ, Ïe je
poji‰tûnému blízká osoba ve stavu ohroÏení Ïivota. Pod pojmem „poji‰tûnému blízká osoba“ v tomto bodû tohoto ãlánku se rozumí manÏel/manÏelka, rodiãe a dûti poji‰tûného. Pojistitel uhradí tyto náklady,
jestliÏe byly vynaloÏeny s jeho pﬁedchozím souhlasem a pÛvodnû plánovan˘ dopravní prostﬁedek pro návrat nemohl b˘t pouÏit. Pro zpáteãní cestu poji‰tûného mÛÏe b˘t pouÏito ekonomické tﬁídy dopravního
prostﬁedku.

e)

náklady vzniklé zme‰káním odjezdu veﬁejného dopravního prostﬁedku;
Pojistitel uhradí náklady na pﬁepravu do místa, z kterého lze pokraãovat
v cestû podle pÛvodního plánu nebo náklady na stornování zájezdu nebo pobytu, pokud poji‰tûn˘ zme‰kal odjezd veﬁejného dopravního prostﬁedku, kter˘m mûl odcestovat z âR prokazatelnû
–
pro nezavinûnou dopravní nehodu soukromého dopravního pro
stﬁedku
–
pro dopravní nehodu veﬁejného dopravního prostﬁedku
–
pro zru‰ení nebo zkrácení linek veﬁejné dopravy z dÛvodu pﬁedem
neohlá‰ené stávky,
–
z dÛvodu Ïivelní události, která po‰kodila pﬁepravní prostﬁedek
nebo nastala na trase dopravy a znemoÏnila tak pokraãovat v cestû.
Pojistitel uhradí v˘‰e specifikované náklady, jestliÏe byly vynaloÏeny s jeho pﬁedchozím souhlasem. Úhradu nákladÛ na pﬁepravu pojistitel poskytne pﬁi pouÏití ekonomické tﬁídy dopravního prostﬁedku.

f)

náklady na právní pomoc v zahraniãí vãetnû jejího zprostﬁedkování;
V pﬁípadû soudního stíhání za ‰kodu zpÛsobenou nedbalostí tﬁetí osobû
nebo za nedbalostní poru‰ení zákonÛ a místních ustanovení administrativní povahy v soukromé Ïivotní situaci za‰le asistenãní sluÏba na vyÏádání vratnou zálohu na honoráﬁ právníka nebo kauci. Právní pomoc
je k dispozici pouze mimo území âR nebo zemi trvalého bydli‰tû poji‰tûného. Poji‰tûn˘ je povinen vÏdy vrátit zálohu pojistiteli do 90 dnÛ od
data jejího poskytnutí.

g)

náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladÛ;
Pojistitel uhradí poplatek za vydání náhradního cestovního dokladu
a cestovní náklady z místa pobytu v zahraniãí do místa nejbliÏ‰ího zastupitelského úﬁadu âR a zpût, pokud do‰lo ke ztrátû nebo zniãení cestovních dokladÛ v pﬁímé souvislosti s pojistnou událostí krytou poji‰tûním zavazadel dle tûchto VPP. Úhradu nákladÛ pojistitel poskytne pﬁi
pouÏití ekonomické tﬁídy dopravního prostﬁedku.

âlánek 5 - Povinnosti poji‰tûného
1.

V pﬁípadû, Ïe pojistná událost nastala, je poji‰tûn˘ povinen kromû povinností uveden˘ch v obecné ãásti tûchto VPP :

a)

uãinit v‰e, co lze rozumnû poÏadovat ke zmírnûní následkÛ pojistné
události, zejména bez zbyteãného odkladu vyhledat lékaﬁské vy‰etﬁení
a prokazovat se dokladem o sjednání poji‰tûní;

b)

dodrÏovat pokyny o‰etﬁujícího lékaﬁe a naﬁízen˘ léãebn˘ reÏim;

c)

pﬁedloÏit pojistiteli originály lékaﬁsk˘ch nálezÛ, diagnóz, seznamy v˘konÛ, úãty za pobyt v nemocnici a léky, popﬁ. dal‰í originály dokumentÛ,
potﬁebn˘ch pro stanovení v˘‰e plnûní;

d)

písemnû pﬁevést nároky poji‰tûného vÛãi tﬁetím osobám na pojistitele,
a to aÏ do v˘‰e nákladÛ uhrazen˘ch pojistitelem;

e)

na Ïádost pojistitele zprostit poskytovatele zdravotnick˘ch sluÏeb nebo
jiné tﬁetí osoby mlãenlivosti a dát pojistiteli oprávnûní k získání údajÛ
o svém zdravotním stavu, které jsou nutné k ‰etﬁení události;

f)

nechat se vy‰etﬁit lékaﬁem urãen˘m pojistitelem.

âást B – Poji‰tûní asistenãních sluÏeb
âlánek 1 - Pﬁedmût poji‰tûní
1.

Pﬁedmûtem poji‰tûní jsou následující prokazatelné náklady ãi sluÏby :

a)

náklady na repatriaci poji‰tûného;

b)

náklady na repatriaci tûlesn˘ch ostatkÛ poji‰tûného;

c)

náklady na vyslání opatrovníka;

d)

náklady na pﬁedãasn˘ návrat z poji‰tûné cesty;

e)

náklady vzniklé zme‰káním odjezdu veﬁejného dopravního prostﬁedku;

f)

náklady na právní pomoc v zahraniãí vãetnû jejího zprostﬁedkování;

g)

náklady vzniklé ztrátou cestovních dokladÛ;

h)

zachraÀovací náklady;

i)

od‰kodnûní v pﬁípadû zadrÏení poji‰tûného pﬁi únosu letadla nebo autobusu;

j)

zprostﬁedkování finanãní pomoci poji‰tûnému;

k)

náklady vzniklé zpoÏdûním zavazadel;

l)

náklady vzniklé zpoÏdûním letu.

âlánek 2 – Pojistné plnûní
1.

Pojistitel prostﬁednictvím asistenãní sluÏby pojistitele nebo sám zajistí
úhradu prokazateln˘ch nákladÛ ãi sluÏeb za podmínek specifikovan˘ch

h)

zachraÀovací náklady;
Pojistitel uhradí úãelnû vynaloÏené náklady na odvrácení vzniku bezprostﬁednû hrozící pojistné události nebo na zmírnûní následkÛ jiÏ nastalé pojistné události vãetnû nákladÛ na pﬁípadné pátrací ãi vypro‰Èovací akce. V˘‰e plnûní je maximálnû 500.000,-Kã, pokud není uvedeno
v pojistné smlouvû jinak.

i)

od‰kodnûní v pﬁípadû zadrÏení poji‰tûného pﬁi únosu letadla nebo autobusu;
Pojistitel poskytne poji‰tûnému od‰kodnûní ve v˘‰i 1.000,-Kã za kaÏd˘
zapoãat˘ den zadrÏení poji‰tûného pﬁi únosu letadla nebo autobusu,
jímÏ cestoval bûhem zahraniãní cesty.

j)

zprostﬁedkování finanãní pomoci poji‰tûnému.
Pojistitel zprostﬁedkuje v pﬁípadû nezbytné potﬁeby v souvislosti s pojistnou událostí dle ostatních druhÛ poji‰tûní tûchto VPP pﬁedání finanãní pomoci poji‰tûnému ve valutách v dohodnutém místû poté, co tﬁetí osoba
sloÏí protihodnotu u pojistitele nebo externího poskytovatele této sluÏby.

k)

l)

náklady vzniklé zpoÏdûním zavazadel;
Pojistitel uhradí doloÏené náklady na nezbytné potﬁeby poji‰tûného
v souvislosti s prokazateln˘m zpoÏdûním dodání ﬁádnû odbaven˘ch zavazadel poji‰tûného u pravidelného letu rezervovaného poji‰tûn˘m o více
neÏ 6 hodin. Plnûní se poskytuje od 7.hodiny zpoÏdûní a v˘‰e plnûní je
omezena na 250,-Kã za kaÏdou ukonãenou hodinu zpoÏdûní, maximálnû
v‰ak na 5.000,-Kã, pokud není uvedeno v pojistné smlouvû jinak.
Poji‰tûní se nevztahuje na nepravidelné letecké linky (chartery) ani na
zpoÏdûní zpÛsobené dÛvody, které byly známy jiÏ v den rezervace letu.
náklady vzniklé zpoÏdûním letu;
Pojistitel uhradí doloÏené náklady na nezbytné potﬁeby poji‰tûného v souvislosti se zpoÏdûním pravidelného letu rezervovaného poji‰tûn˘m o více neÏ 6
hodin, a to z dÛvodu nepﬁíznivého poãasí, neohlá‰ené stávky, selhání techniky
nebo z provozních dÛvodÛ. Plnûní se poskytuje od 7.hodiny zpoÏdûní
a v˘‰e plnûní je omezena na 250,-Kã za kaÏdou ukonãenou hodinu zpoÏdûní,
maximálnû v‰ak na 5.000,-Kã, pokud není uvedeno v pojistné smlouvû jinak.
Poji‰tûní se nevztahuje na nepravidelné letecké linky(chartery) ani na
zpoÏdûní zpÛsobené dÛvody, které byly známy jiÏ v den rezervace letu.

je stav, kdy v dÛsledku zv˘‰ené svalové síly vyvinuté na konãetiny nebo
páteﬁ dojde k vymknutí kloubu nebo k pﬁetrÏení nebo natrÏení svalÛ,
‰lach, vazÛ nebo pouzder. Za úraz se povaÏují i následující události nezávislé na vÛli poji‰tûného :
a)

smrt utonutím;

b)

tûlesná po‰kození zpÛsobená popálením, opaﬁením, pÛsobením úderu
blesku, el.proudem, plyny nebo parami, poÏitím jedovat˘ch nebo leptav˘ch látek, vyjma pﬁípadÛ, kdy jejich pÛsobení probíhá postupnû
a dlouhodobû;

c)

nákaza tetanem nebo vzteklinou pﬁi úrazu.

âlánek 3 - Pojistné plnûní
1.

Plnûní za smrt následkem úrazu :

a)

byla-li úrazem zpÛsobena poji‰tûnému smrt, která nastala nejpozdûji do
tﬁí let ode dne úrazu, vyplatí pojistitel oprávnûné osobû pojistnou ãástku pro pﬁípad smrti následkem úrazu;

b)

zemﬁe-li v‰ak poji‰tûn˘ na následky úrazu a pojistitel jiÏ plnil za trvalé následky tohoto úrazu, vyplatí pojistitel oprávnûné osobû jen pﬁípadn˘
rozdíl mezi pojistnou ãástkou pro pﬁípad smrti následkem úrazu a ãástkou jiÏ vyplacenou.

2.

Plnûní za trvalé následky úrazu :

a)

v˘‰i plnûní za trvalé následky úrazu urãuje pojistitel podle dále uveden˘ch zásad a tabulek pro hodnocení tûlesn˘ch po‰kození v úrazovém
poji‰tûní (dále jen „oceÀovací tabulky A)“) platn˘ch v dobû vzniku pojistné události (úrazu), do kter˘ch má poji‰tûn˘ právo nahlédnout; oceÀovací tabulky mÛÏe pojistitel doplÀovat a mûnit;

b)

zanechá-li úraz poji‰tûnému trvalé následky, vyplatí pojistitel z pojistné
ãástky tolik procent, kolika procentÛm odpovídá pro jednotlivá tûlesná
po‰kození podle oceÀovací tabulky A) rozsah trval˘ch následkÛ po jejich
ustálení a v pﬁípadû, Ïe se neustálily do tﬁí let ode dne úrazu, kolika procentÛm odpovídá jejich stav ke konci této lhÛty; stanoví-li oceÀovací tabulka A) procentní rozpûtí, urãí pojistitel v˘‰i plnûní tak, aby v rámci daného rozpûtí odpovídalo plnûní povaze a rozsahu tûlesného po‰kození
zpÛsobeného úrazem;

c)

podmínkou vzniku nároku na plnûní je skuteãnost, Ïe rozsah trval˘ch
následkÛ zpÛsoben˘ch poji‰tûnému jedním úrazov˘m dûjem dosáhl v˘‰e 10 procentního ohodnocení;

d)

nemÛÏe-li pojistitel plnit podle pﬁedchozího odstavce proto, Ïe trvalé
následky úrazu nejsou po uplynutí jednoho roku ode dne úrazu je‰tû
ustáleny, av‰ak je jiÏ známo, Ïe jejich rozsah odpovídá minimálnímu rozsahu stanovenému pojistnou smlouvou, poskytne poji‰tûnému na základû jeho písemné Ïádosti pﬁimûﬁenou zálohu;

e)

t˘kají-li se trvalé následky úrazu ãásti tûla nebo orgánÛ, které byly po‰kozeny jiÏ pﬁed úrazem, sníÏí pojistitel své plnûní za trvalé následky
o tolik procent, kolika procentÛm odpovídalo pﬁedcházející po‰kození,
urãené téÏ podle oceÀovací tabulky;

f)

zpÛsobil-li jedin˘ úraz poji‰tûnému nûkolik trval˘ch následkÛ, hodnotí
pojistitel celkové trvalé následky souãtem procent pro jednotlivé následky, nejv˘‰e v‰ak do v˘‰e 100 procent;

g)

t˘kají-li se jednotlivé následky po jednom nebo více úrazech téhoÏ údu,
orgánu nebo jejich ãástí, hodnotí je pojistitel jako celek, a to nejv˘‰e procentem, stanoven˘m v oceÀovací tabulce pro anatomickou nebo
funkãní ztrátu pﬁíslu‰ného údu, orgánu nebo jejich ãásti;

h)

jestliÏe poji‰tûn˘ zemﬁe následkem úrazu do uplynutí jednoho roku ode
dne, kdy k úrazu do‰lo, zaniká nárok na plnûní za trvalé následky úrazu;

i)

jestliÏe pﬁed v˘platou plnûní za trvalé následky úrazu poji‰tûn˘ zemﬁe,
nikoliv v‰ak na následky tohoto úrazu, nebo pokud zemﬁe po uplynutí
jednoho roku od úrazu z jakékoliv pﬁíãiny a pokud vznikl nárok na plnûní za trvalé následky úrazu, vyplatí pojistitel oprávnûn˘m osobám
ãástku, která odpovídá rozsahu trval˘ch následkÛ úrazu poji‰tûného
v dobû jeho smrti, nejv˘‰e v‰ak ãástku, odpovídající pojistné ãástce dohodnuté pro pﬁípad smrti následkem úrazu;

j)

v˘‰i plnûní za trvalé následky úrazu urãuje pojistitel na základû zprávy
o posouzení zdravotních materiálÛ nebo o v˘sledku zdravotní prohlídky poji‰tûného u posudkového lékaﬁe pojistitele; vychází se ze stanoviska lékaﬁe, kter˘ pro nûj vykonává odbornou poradní ãinnost.

3.

Plnûní za nemocniãní od‰kodné – hospitalizaci následkem úrazu nebo
nemoci

âlánek 3 – Pojistné plnûní
1.

Pojistitel plní náklady ãi sluÏby uvedené v âásti B, ãlánku 2, bodu 1c),
1d), 1e), 1f), 1g), 1i) a 1j) tûchto VPP do v˘‰e maximálnû 2% pojistné
ãástky, sjednané v pojistné smlouvû pro poji‰tûní asistenãních sluÏeb,
pokud není v pojistné smlouvû v˘slovnû uvedeno jinak.

2.

Pojistitel plní náklady ãi sluÏby uvedené v âásti B, ãlánku 2, bodu 1k)
a 1l) tûchto VPP do v˘‰e maximálnû 5.000,-Kã, pokud není v pojistné
smlouvû v˘slovnû uvedeno jinak.

3.

Pojistitel plní náklady ãi sluÏby uvedené v âásti B, ãlánku 2, bodu 1h)
tûchto VPP do v˘‰e maximálnû 500.000,-Kã, pokud není v pojistné
smlouvû v˘slovnû uvedeno jinak.

4.

Plnûní z poji‰tûní asistenãních sluÏeb nemÛÏe pﬁekroãit pojistnou ãástku, sjednanou v pojistné smlouvû.

âlánek 4 - V˘luky z poji‰tûní
1.

Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnûní za náklady na repatriaci poji‰tûného ãi náklady na repatriaci tûlesn˘ch ostatkÛ poji‰tûného v pﬁípadech uveden˘ch v âásti A, ãlánku 4, bodu 1a) aÏ bodu 1n) tûchto VPP.

âást C – Úrazové poji‰tûní
âlánek 1 - Pﬁedmût poji‰tûní
1.

Pﬁedmûtem poji‰tûní je smrt poji‰tûného následkem úrazu nebo trvalé
následky úrazu poji‰tûného, pﬁiãemÏ k úrazu do‰lo bûhem trvání poji‰tûné cesty.

2.

Pﬁedmûtem poji‰tûní je dále i hospitalizace poji‰tûného v nemocnici
v zahraniãí v dÛsledku úrazu nebo nemoci.

âlánek 2 – Pojistná událost
1.

Pojistnou událostí je úraz poji‰tûného. Úrazem se rozumí neoãekávané
a náhlé pÛsobení zevních sil nebo vlastní tûlesné síly nezávisle na vÛli poji‰tûného, ke kterému do‰lo bûhem trvání poji‰tûní a kter˘m bylo poji‰tûnému zpÛsobeno po‰kození zdraví nebo smrt. Za úraz se téÏ povaÏu-

a)

Nemocniãním od‰kodn˘m se rozumí v pojistné smlouvû sjednaná ãástka za den hospitalizace poji‰tûného v nemocnici v zahraniãí v dÛsledku
úrazu nebo nemoci.

b)

Hospitalizací se rozumí z lékaﬁského hlediska nezbytné poskytnutí nemocniãní lÛÏkové péãe, která trvá minimálnû 24 hodin a kdy musí b˘t
o‰etﬁení a léãení provedeno v lÛÏkové ãásti nemocnice.

c)

d)

Nemocniãní od‰kodné se plní za kaÏd˘ den hospitalizace v dÛsledku léãení úrazu nebo nemoci s tím, Ïe se den, kdy byl poji‰tûn˘ pﬁijat k hospitalizaci a den, kdy byl z tohoto o‰etﬁení propu‰tûn, sãítají a povaÏují za jeden den hospitalizace. Pojistné plnûní se vyplácí po pﬁedloÏení lékaﬁského
potvrzení o dobû trvání a termínu hospitalizace, nejdéle v‰ak za 30 dnÛ.
Pojistné plnûní se neposkytuje za pobyt v léãebn˘ch, peãovatelsk˘ch ãi kosmetick˘ch ústavech, v léãebnách pro dlouhodobû a chronicky nemocné,
v ozdravovnách a zotavovnách, v lázeÀsk˘ch zaﬁízeních, v rehabilitaãních
zaﬁízeních, v dietetick˘ch zaﬁízeních, v domovech dÛchodcÛ apod.

âlánek 4 - V˘luky z poji‰tûní
1.

Za úraz se nepovaÏuje :

a)

sebevraÏda, pokus o ni, úmyslné sebepo‰kození nebo zpÛsobení úrazu
jinou osobou z podnûtu poji‰tûného;

b)

bﬁi‰ní nebo tﬁíselní k˘la libovolného druhu s v˘jimkou, kdy vznikla pﬁím˘m mechanick˘m pÛsobením zvenãí;

c)

porucha hybnosti ãi po‰kození páteﬁe vãetnû hernií plot˘nek s v˘jimkou,
kdy vznikla pﬁím˘m mechanick˘m pÛsobením zvenãí a nejedná se
o zhor‰ení projevu nemoci, která jiÏ existovala pﬁed úrazem;

d)

jakákoli nemoc vãetnû infekãních nemocí, srdeãního infarktu, mozkové mrtvice, psychické i sociální nepohody, a to i kdyÏ nastaly jako následek úrazu;

e)

psychická a du‰evní nemoc nebo chorobné stavy (kolapsy, epileptické
nebo jiné záchvaty, kﬁeãe, apod.), i kdyÏ k nim do‰lo v dÛsledku tûlesného po‰kození nebo v dÛsledku psychického traumatu.

2.

Pojistitel není povinen plnit v pﬁípadû úrazu poji‰tûného zpÛsobeného :

a)

pﬁi v˘trÏnosti nebo trestné ãinnosti, kterou poji‰tûn˘ spáchal pﬁi jednání, kter˘m nedodrÏel zákonná ustanovení dané zemû, v souvislosti s váleãn˘mi událostmi nebo nepokoji; v pﬁípadû úrazu, ke kterému do‰lo po
poÏití alkoholu nebo návykov˘ch látek, mÛÏe pojistitel omezit pojistné
plnûní;

b)

pﬁi veﬁejnû organizované sportovní soutûÏi nebo závodu nebo profesionálnû provozovaném sportu;

c)

provozováním skokÛ na lanû, canyoningu, lyÏování a snowboardingu
mimo vyznaãené sjezdovky a trasy, skialpinismu a horolezectví.

âlánek 5 - Povinnosti poji‰tûného
1.

Poji‰tûn˘ je povinen kromû povinností uveden˘ch v obecné ãásti tûchto VPP :

a)

v pﬁípadû úrazu vyhledat bez zbyteãného odkladu lékaﬁské o‰etﬁení a ﬁídit se pokyny lékaﬁe;

b)

pﬁedloÏit pojistiteli neprodlenû po návratu z poji‰tûné cesty vyplnûné
oznámení pojistné události vãetnû lékaﬁské zprávy o zdravotním stavu
s diagnózou a prognózou úrazu;

2.

Poji‰tûní se vztahuje na odpovûdnost poji‰tûného za ‰kodu zpÛsobenou
ãinností v bûÏném obãanském Ïivotû pﬁi provozování bûÏn˘ch turistick˘ch ãinností.

âlánek 2 – Pojistná událost
1.

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojistitele nahradit ‰kodu za poji‰tûného, pokud je poji‰tûn˘ povinen vzniklou ‰kodu uhradit. Pokud o náhradû ‰kody rozhoduje soud, platí, Ïe pojistitel je povinen plnit teprve
dnem, kdy rozhodnutí soudu nabude právní moci.

âlánek 3 - Pojistné plnûní
1.

Z poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu má poji‰tûn˘ právo, aby za nûj pojistitel uhradil do v˘‰e pojistné ãástky, sjednané v pojistné smlouvû :

a)

skuteãnou ‰kodu vzniklou na zdraví a vûci tﬁetí osoby, pokud za ‰kodu
odpovídá;

b)

náklady nutné k právní ochranû poji‰tûného pﬁed nárokem, kter˘ poji‰tûn˘ i pojistitel povaÏuje za neoprávnûn˘.

2.

Pojistitel uhradí za poji‰tûného náklady :

a)

které odpovídají nejv˘‰e mimosmluvní odmûnû advokáta za obhajobu
v pﬁípravném ﬁízení a v ﬁízení pﬁed soudem prvního stupnû v trestním
ﬁízení vedeném proti poji‰tûnému v souvislosti se ‰kodou, kterou má pojistitel uhradit;

b)

ﬁízení o náhradû ‰kody pﬁed soudem prvního stupnû, pokud toto ﬁízení
bylo nutné ke zji‰tûní odpovûdnosti poji‰tûného nebo v˘‰e ‰kody a poji‰tûn˘ je povinen tyto náklady uhradit; náklady právního zastoupení poji‰tûného v‰ak uhradí pojistitel za pﬁedpokladu, Ïe se k tomu písemnû
zavázal;

c)

mimosoudního projednávání nároku na náhradu ‰kody, které vznikly
po‰kozenému;

d)

obhajoby poji‰tûného pﬁed odvolacím soudem v trestním ﬁízení, ﬁízení
o náhradu ‰kody pﬁed odvolacím soudem, pﬁípadnû jeho vlastní v˘lohy
vzniklé pﬁi tomto ﬁízení za pﬁedpokladu, Ïe se pojistitel k jejich úhradû
písemnû zavázal.

3.

Uvede-li poji‰tûn˘ pojistitele vûdomû v omyl o podstatn˘ch okolnostech, t˘kajících se oprávnûnosti nároku na náhradu ‰kody nebo její v˘‰e, má pojistitel právo náhradu ‰kody odmítnout.

4.

Pojistitel má proti poji‰tûnému právo na vrácení náhrady ‰kody, pokud
byla pojistná událost zpÛsobena pod vlivem alkoholu nebo poÏití návykov˘ch látek.

âlánek 4 - V˘luky z poji‰tûní
1.

Poji‰tûní se nevztahuje na odpovûdnost poji‰tûného za ‰kodu :

a)

zpÛsobenou úmyslnû, pﬁiãemÏ úmyslu naroveÀ je postaveno jednání
nebo opomenutí poji‰tûného, pﬁi kterém musel b˘t vznik ‰kody pﬁedpokládán nebo oãekáván;

b)

pﬁevzatou nebo uznanou poji‰tûn˘m nad rámec stanoven˘ právními
pﬁedpisy;

c)

zpÛsobenou provozem dopravních prostﬁedkÛ a dal‰ími ãinnostmi,
u kter˘ch právní pﬁedpis ukládá povinnost uzavﬁít poji‰tûní nebo se na
nû vztahuje poji‰tûní ze zákona;

c)

na vyÏádání pojistitele poskytnout dal‰í lékaﬁské zprávy a posudky;

d)

nechat se na Ïádost pojistitele vy‰etﬁit lékaﬁem, kterého pojistitel urãí.

d)

2.

V pﬁípadû smrti následkem úrazu doloÏí oprávnûná osoba kopii úmrtního listu poji‰tûného.

zpÛsobenou provozem nebo ﬁízením motorového i nemotorového
vzdu‰ného ãi vodního plavidla, k jehoÏ vedení je poÏadován v âR nebo
v zemi, kde ke ‰kodû do‰lo, prÛkaz letecké nebo plavební zpÛsobilosti;

e)

zpÛsobenou zneãi‰tûním vody, pÛdy, ovzdu‰í resp. Ïivotního prostﬁedí
v‰eho druhu;

f)

zpÛsobenou zavleãením nebo roz‰íﬁením nakaÏlivé choroby lidí, zvíﬁat
nebo rostlin;

g)

zpÛsobenou v souvislosti s váleãn˘mi událostmi, obãansk˘mi nepokoji,
vzpourami nebo represivními zásahy státních orgánÛ;

h)

zpÛsobenou na zapÛjãen˘ch vûcech, které poji‰tûn˘ uÏívá (s v˘jimkou
najat˘ch prostor), a na vûcech, které pﬁevzal za úãelem provedení objednané ãinnosti;

i)

pﬁi podnikatelské ãinnosti poji‰tûného vãetnû odpovûdnosti za ‰kodu
vzniklou jeho pracovníkovi podle pracovnûprávních pﬁedpisÛ a odpovûdnosti za v˘robek;

3.

V pﬁípadû hospitalizace musí poji‰tûn˘ zaslat po propu‰tûní z nemocnice doklad o hospitalizaci s uvedením jména a pﬁíjmení, data narození,
data pﬁijetí a propu‰tûní a diagnózy.

âást D - Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu
âlánek 1 - Pﬁedmût poji‰tûní
1.

Pﬁedmûtem poji‰tûní jsou ‰kody na zdraví nebo vûci tﬁetí osoby, které
vznikly bûhem poji‰tûné cesty a za které poji‰tûn˘ právnû odpovídá
podle obãanskoprávních pﬁedpisÛ státu, na jehoÏ území k tûmto ‰kodám do‰lo.

j)

pﬁi plnûní pracovních úkolÛ v pracovnûprávních vztazích nebo v pﬁímé
souvislosti s nimi, za nûÏ poji‰tûn˘ odpovídá svému zamûstnavateli;

k)

za níÏ poji‰tûn˘ odpovídá svému manÏelovi, pﬁíbuzn˘m v ﬁadû pﬁímé,
osobám, které s ním Ïijí ve spoleãné domácnosti, a osobám spolupoji‰tûn˘m;

l)

zpÛsobenou zvíﬁaty; tato v˘luka se neuplatÀuje na zvíﬁe ve vlastnictví poji‰tûného, pokud bylo pro toto zvíﬁe sjednáno poji‰tûní domácího miláãka;

m)

za kterou poji‰tûn˘ odpovídá v dÛsledku své aktivní úãasti na závodech
a sportovních soutûÏích vãetnû pﬁípravy na nû, pokud není ve smlouvû
dohodnuto jinak;

n)

zpÛsobenou na vûci, kterou poji‰tûn˘ uÏívá protiprávnû.

e)

ztrátou zavazadel pﬁedan˘ch pﬁi pﬁepravû oficiálnímu dopravci.

2.

KrádeÏí vloupáním se rozumí pﬁivlastnûní si zavazadla pachatelem tím,
Ïe se ho zmocní pﬁekonáním ochranného zabezpeãení tj. :

a)

vniknutí do uzavﬁeného místa, kde se nacházejí zavazadla, prokazatelnû
(podle závûrÛ policie) pomocí nástrojÛ jin˘ch neÏ urãen˘ch k ﬁádnému
otevﬁení - pouÏití tûchto nástrojÛ není prokázáno samotn˘m zji‰tûním,
Ïe do‰lo k odcizení zavazadel;

b)

vniknutí do uzavﬁen˘ch prostor s pouÏitím násilí (prolomením, vybouráním, proraÏením, vyraÏením, proﬁezáním, prostﬁíháním dveﬁí, oken,
stûn, podlah, stropÛ, karoserie apod.).
Pojistitel poskytne pojistné plnûní pouze tehdy, kdyÏ dojde k odcizení
zavazadel
– krádeÏí vloupáním v zaﬁízení, v nûmÏ je poji‰tûn˘ ubytován,
– krádeÏí vloupáním do motorového vozidla nebo obytného pﬁívûsu
prokazatelnû v dobû mezi 8. aÏ 22.hodinou
Za krádeÏ vloupáním se nepovaÏuje :
– krádeÏ zavazadel z nákladního prostoru vozidla a z kabrioletu,
– krádeÏ zavazadel ze stanu, pﬁívûsu nebo obdobného zaﬁízení, majícího nepevné stûny ãi stropy z plachtoviny apod., a to ani tehdy, bylli stan, pﬁívûs nebo obdobné zaﬁízení uzamãeno,
– vniknutí do motorového vozidla, obytného pﬁívûsu nebo ubytovacího prostoru nezji‰tûn˘m zpÛsobem.
LoupeÏí s pouÏitím násilí se rozumí pﬁivlastnûní si zavazadla poji‰tûného pachatelem pouÏitím bezprostﬁedního násilí proti poji‰tûnému, v jehoÏ dÛsledku utrpûl poji‰tûn˘ újmu na zdraví a musel vyhledat lékaﬁskou pomoc.
Za loupeÏ s pouÏitím násilí se nepovaÏuje :
– odcizení zavazadel poji‰tûného pachatelem pouze pod pohrÛÏkou
uÏití násilí
– vytrÏení zavazadel z ruky ãi strÏení zavazadel z ramene poji‰tûného
apod.

âlánek 5 - Povinnosti poji‰tûného
1.

Poji‰tûn˘ je povinen vedle povinností stanoven˘ch právními pﬁedpisy
a vedle povinností uveden˘ch v obecné ãásti tûchto VPP :

a)

doloÏit ‰kodu na vûci tﬁetí osoby protokolem mezi poji‰tûn˘m a po‰kozen˘m, kde musí b˘t uvedeno, jak ke ‰kodû do‰lo, kdy a kde k ní do‰lo, co
bylo po‰kozeno, v jakém rozsahu, jaká byla poﬁizovací cena vûci a jak byla vûc stará; dále musí b˘t uvedena v˘‰e ‰kody; protokol musí b˘t podepsán poji‰tûn˘m a po‰kozen˘m a nejménû dvûma svûdky, kteﬁí nesmí b˘t
v pﬁíbuzenském pomûru s poji‰tûn˘m ani s po‰kozen˘m; u svûdkÛ musí
b˘t uvedeno ãitelnû jméno a pﬁíjmení, datum narození, adresa trvalého
bydli‰tû a telefon; v pﬁípadû ‰kody do 10.000,-Kã lze ‰kodu vyrovnat –
v tom pﬁípadû je poji‰tûn˘ povinen pﬁiloÏit doklad o úhradû ‰kody;

b)

doloÏit ‰kodu na zdraví tﬁetí osoby protokolem policie a lékaﬁskou zprávou s podrobnou diagnózou poranûní po‰kozeného;

c)

neprodlenû oznámit pojistiteli, Ïe v souvislosti se ‰kodnou událostí bylo
zahájeno nebo v nejbliÏ‰í dobû s nejvût‰í pravdûpodobností bude zahájeno trestní ﬁízení;

d)

v pﬁípadû, Ïe dojde k události, která by mohla b˘t dÛvodem vzniku práva na náhradu ‰kody, neprodlenû toto písemnû oznámit pojistiteli;

e)

uãinit ve‰kerá moÏná opatﬁení, aby se rozsah ‰kody nezvût‰oval;

f)

poskytnout pojistiteli v pﬁípadû pojistné události potﬁebnou souãinnost ke
zji‰tûní pﬁíãin a v˘‰e ‰kody, podat pravdivé vysvûtlení o jejím vzniku a rozsahu a pﬁedloÏit v dohodnuté lhÛtû doklady, které si pojistitel vyÏádá;

g)

oznámit neprodlenû pojistiteli, Ïe
– byl proti poji‰tûnému uplatnûn nárok na náhradu ‰kody
– právo na náhradu ‰kody bylo uplatnûno u soudu nebo u jiného pﬁíslu‰ného orgánu
– proti poji‰tûnému bylo zahájeno trestní ﬁízení a sdûlit, kdo je jeho obhájcem;

h)

v ﬁízení o náhradû ‰kody postupovat dle pokynÛ pojistitele mj. podat dle
pokynu pojistitele opravn˘ prostﬁedek (v tom pﬁípadû náklady odvolacího ﬁízení nese pojistitel);

i)

uznat nebo vyrovnat ‰kodu pouze s pﬁedbûÏn˘m písemn˘m souhlasem
pojistitele s v˘jimkou ‰kody do 10.000,-Kã na vûci tﬁetí osoby viz bod
1a) tohoto ãlánku.

âlánek 3 - Pojistné plnûní
1.

Pokud pojistnou událostí do‰lo k po‰kození zavazadla, je pojistitel povinen uhradit pﬁimûﬁen˘ náklad na jeho opravu. Tato ãástka mÛÏe maximálnû dosáhnout v˘‰e ãasové ceny zavazadla.

2.

Pokud pojistnou událostí do‰lo ke zniãení, ztrátû nebo odcizení zavazadla, je
pojistitel povinen poskytnout pojistné plnûní ve v˘‰i nové ceny zavazadla.

3.

Pojistitel plní maximálnû do v˘‰e pojistného limitu za jedno zavazadlo,
pokud je tento limit v pojistné smlouvû sjednán, a v souhrnu maximálnû do v˘‰e pojistné ãástky, sjednané v pojistné smlouvû.

âlánek 4 - V˘luky z poji‰tûní
1.

Poji‰tûní se nevztahuje na majetkovou ‰kodu na zavazadlech, která
vznikne poji‰tûnému :

a)

následkem váleãn˘ch událostí, obãanské války, vnitrostátních nepokojÛ,
vzpoury, povstání, stávky a teroristick˘ch aktÛ;

b)

pÛsobením radiace, jaderné energie, exhalací a emisí.

2.

Není-li ujednáno jinak, poji‰tûní se nevztahuje na:

a)

peníze, ‰eky, platební karty, ceniny, vkladní kníÏky, cenné papíry, známky,
jízdenky, letenky a jiné doklady, prÛkazy a oprávnûní v‰eho druhu, klíãe;

b)

klenoty, vûci z drah˘ch kovÛ, drahé kovy, drahé kameny, perly, dal‰í
pﬁedmûty z drah˘ch kovÛ a kamenÛ, vûci sbûratelského zájmu, sbírky,
staroÏitnosti, vûci umûlecké a historické hodnoty;

c)

motorová vozidla, pﬁívûsy, motocykly, motokola a obdobná zaﬁízení s vlastním pojezdov˘m pohonem, letadla, rogalla, horkovzdu‰né balony, lodû,
plavidla apod. vãetnû jejich náhradních dílÛ, souãástí a pﬁíslu‰enství;

d)

Pojistnou událostí je majetková ‰koda na zavazadlech, jestliÏe byla poji‰tûnému zpÛsobena :

vûci slouÏící k v˘konu povolání nebo v˘dûleãné ãinnosti, plány, projekty, prototypy, vzorky, názorné modely;

e)

po‰kozením nebo zniãením zavazadel Ïivelnou událostí (poÏár, v˘buch,
vichﬁice, povodeÀ, zemûtﬁesení);

nosiãe záznamÛ ( napﬁ. v‰echny druhy CD, diskety, videokazety, kazety
apod.) a záznamy na nich uloÏené;

f)

vûci zapÛjãené, pﬁevzaté, vûci cizí;

b)

odcizením zavazadel krádeÏí vloupáním nebo loupeÏí s pouÏitím násilí;

g)

potraviny a poÏivatiny, cigarety, alkohol.

c)

po‰kozením, zniãením, odcizením nebo ztrátou zavazadel, k níÏ do‰lo v
souvislosti s tûÏk˘m úrazem poji‰tûného, kter˘ si vyÏádal lékaﬁsk˘ zákrok
nebo s dopravní nehodou, jíÏ byl poji‰tûn˘ úãastníkem;

d)

po‰kozením nebo zniãením zavazadel vodou z vodovodního zaﬁízení;

âást E - Poji‰tûní cestovních zavazadel
âlánek 1 - Pﬁedmût poji‰tûní
1.

Pﬁedmûtem poji‰tûní jsou vûci osobní potﬁeby, které jsou prokazatelnû
ve vlastnictví poji‰tûného, obvyklé pro úãel, charakter a délku cesty, které si poji‰tûn˘ vzal s sebou na cestu, pﬁípadnû je poﬁídil bûhem cesty
(dále jen „zavazadla“).

âlánek 2 – Pojistná událost
1.
a)

âlánek 5 - Povinnosti poji‰tûného
1.

Poji‰tûn˘ je povinen kromû povinností uveden˘ch v obecné ãásti tûchto VPP :

a)

ﬁádnû se starat o svá zavazadla, nenechávat je bez dohledu a ukládat je
pouze v místech k tomu urãen˘ch;

b)

odcizení zavazadel krádeÏí vloupáním nebo loupeÏí s pouÏitím násilí neprodlenû ohlásit policii v místû nejbliÏ‰ím pojistné události a vyÏádat si
o tom úﬁední zápis s popisem okolností pojistné události, zpÛsobem
pﬁekonání ochranného zabezpeãení a seznamem odcizen˘ch vûcí;

c)

v pﬁípadû odcizení zavazadel krádeÏí vloupáním do ubytovacího zaﬁízení uplatnit u provozovatele ubytovacího zaﬁízení své právo na náhradu
‰kody;

d)

v pﬁípadû ztráty zavazadel pﬁi pﬁepravû oficiálním dopravcem si vyÏádat
od odpovûdného zástupce dopravce vystavení zápisu o ‰kodû;

e)

po návratu z poji‰tûné cesty bez zbyteãného prodlení pﬁedloÏit pojistiteli s vyplnûn˘m oznámením pojistné události v‰echny dal‰í doklady,
prokazující oprávnûnost nároku poji‰tûného na pojistné plnûní, zejména
doklad o poji‰tûní, doklad o policejním ‰etﬁení nebo doklad o ztrátû zavazadel dopravcem nebo doklad o dopravní nehodû, Ïivelní nebo jiné mimoﬁádné události, seznam odcizen˘ch ãi po‰kozen˘ch zavazadel vãetnû
dokladÛ o jejich nabytí a jejich poﬁizovací hodnotû (úãty, faktury);

f)

âlánek 3 - Pojistné plnûní
1.

Nastane-li pojistná událost, vyplatí pojistitel poji‰tûnému plnûní, které je rovno 80% z prokazatelnû zaplacen˘ch stornovacích poplatkÛ,
pokud není v pojistné smlouvû v˘slovnû ujednáno jinak. Maximálnû
v‰ak pojistitel plní vÏdy jen do v˘‰e pojistné ãástky, sjednané v pojistné smlouvû.

2.

Nárok na pojistné plnûní mají i manÏel/manÏelka, dûti, rodiãe poji‰tûného, osoby uvedené na stejné cestovní smlouvû právû tehdy, kdyÏ cestují spoleãnû s poji‰tûn˘m a souãasnû jsou s ním uvedeni na jedné cestovní smlouvû.

3.

Pokud je pojistná ãástka stanovená v pojistné smlouvû niÏ‰í neÏ celková
cena vynaloÏená poji‰tûn˘m za zájezd nebo sluÏby, je pojistitel oprávnûn ke krácení pojistného plnûní, a to v pomûru pojistné ãástky k celkové cenû za zájezd nebo sluÏby.

4.

Poji‰tûní stornovacích poplatkÛ lze platnû sjednat pﬁed nebo souãasnû
se zaplacením poslední splátky za zájezd nebo sluÏby, resp. pﬁed nebo
souãasnû s pln˘m zaplacením zájezdu nebo sluÏby. Je-li poji‰tûní stornovacích poplatkÛ sjednáno pozdûji, poji‰tûnému nevzniká nárok na
pojistné plnûní.

pﬁedloÏit v pﬁípadû potﬁeby dal‰í podklady a doklady pro do‰etﬁení pojistné události pojistitelem.

âást F - Poji‰tûní stornovacích poplatkÛ

âlánek 4 – V˘luky z poji‰tûní

âlánek 1 - Pﬁedmût poji‰tûní

1.

Pojistitel není zejména povinen poskytnout pojistné plnûní v pﬁípadû
zru‰ení zájezdu nebo sluÏeb z dÛvodu :

a)

ztráty zamûstnání poji‰tûného, která je poji‰tûnému pﬁedbûÏnû oznámena jiÏ pﬁed datem sjednan˘m jako poãátek poji‰tûní, a ztráty zamûstnání, ke které dojde pﬁed datem sjednan˘m jako poãátek poji‰tûní
(den podpisu cestovní smlouvy);

b)

ztráty zamûstnání, k níÏ dojde pro poru‰ení pracovní káznû dle § 52
písm. f)-g) zákoníku práce nebo podle § 55 zákoníku práce a dále ztráty zamûstnání, k níÏ dojde pro poru‰ení jin˘ch zákonÛ (napﬁ. o sluÏebním pomûru policistÛ, hasiãÛ, vûzeÀské sluÏby a vojákÛ z povolání)
a pracovnû právních pﬁedpisÛ;

c)

ztráty zamûstnání v dÛsledku vûdomého rozhodnutí poji‰tûného;

d)

ztráty zamûstnání v dÛsledku pﬁedãasného nebo i ﬁádného ukonãení
pracovního pomûru uzavﬁeného na dobu urãitou. V˘jimku tvoﬁí pracovní pomûr na dobu urãitou, kter˘ nahradil pracovní pomûr na dobu
neurãitou a pracovní pomûr trval nejménû dva roky nepﬁetrÏitû pﬁed jeho ukonãením;

e)

nepﬁidûlení dovolené zamûstnavatelem;

f)

neobdrÏení víza ãi neplatnosti cestovních dokladÛ;

g)

chronického nebo akutního onemocnûní ãi úrazu, pokud existovaly jiÏ
v okamÏiku sjednání pojistné smlouvy a to i kdyÏ do té doby nebyly léãeny;

1.

Pﬁedmûtem poji‰tûní jsou nevratné náklady, které vznikly poji‰tûnému
v âR úhradou vyúãtovan˘ch stornovacích poplatkÛ za neuskuteãnûn˘
zájezd nebo sluÏby u cestovní kanceláﬁe, cestovní agentury, dopravní
spoleãnosti nebo ubytovacího zaﬁízení.

âlánek 2 - Pojistná událost
1.

Pojistnou událostí je zru‰ení cesty nebo neãerpání sluÏeb, které byly písemnû objednány, potvrzeny organizátorem a ﬁádnû zaplaceny, z dÛvodu nedobrovolné ztráty zamûstnání a následné nezamûstnanosti poji‰tûného za podmínky:

a)

nezamûstnanost je stav poji‰tûného zpÛsoben˘ nedobrovolnou ztrátou
zamûstnání za pﬁedpokladu, Ïe poji‰tûn˘ je registrován v âeské republice na úﬁadu práce jako uchazeã nebo zájemce o zamûstnání;

b)

na pojistné plnûní mají nárok pouze fyzické osoby (zamûstnanci), kteﬁí
jsou k datu podpisu cestovní smlouvy zamûstnáni v hlavním pracovním
pomûru nepﬁetrÏitû nejménû 6 po sobû jdoucích kalendáﬁních mûsícÛ,
nejsou ve zku‰ební lhÛtû a zamûstnavatelem jim nebylo oznámeno rozvázání pracovního pomûru.

2.

Pojistnou událostí je zru‰ení cesty nebo neãerpání sluÏeb, které byly písemnû objednány, potvrzeny organizátorem a ﬁádnû zaplaceny, z dÛvodu :

a)

váÏného akutního onemocnûní nebo úrazu poji‰tûného nebo jemu
blízké osoby za pﬁedpokladu, Ïe tento stav vyÏaduje hospitalizaci nebo
upoutání na lÛÏko podle rozhodnutí a potvrzení o‰etﬁujícího lékaﬁe, ve
kterém je uvedena pﬁesná doba léãení, diagnóza náhlého onemocnûní
nebo úrazu a pokud je potvrzeno, Ïe zdravotní stav poji‰tûného vyluãuje nastoupení cesty;

b)

úmrtí poji‰tûného nebo jemu blízké osoby;

c)

závaÏného násilného trestného ãinu proti poji‰tûnému nebo jemu blízké osobû, pokud mûl za následek závaÏnou psychickou újmu;

d)

zdravotních komplikací v dÛsledku tûhotenství poji‰tûné osoby do
26. t˘dne vãetnû, a to za pﬁedpokladu, Ïe vyÏaduje hospitalizaci
nebo upoutání na lÛÏko podle rozhodnutí a potvrzení o‰etﬁujícího lékaﬁe;

e)

podstatné ‰kody pﬁímo na majetku poji‰tûného vzniklé bezprostﬁednû
pﬁed nastoupením cesty, která byla zpÛsobena Ïivelnou událostí (poÏár,
v˘buch, vichﬁice, povodeÀ, zemûtﬁesení) ãi trestn˘m ãinem tﬁetí osoby,
pokud poji‰tûn˘ doloÏí, Ïe z tohoto dÛvodu nemÛÏe nastoupit poji‰tûnou cestu.

3.

Pod pojmem „poji‰tûnému blízká osoba“ v bodû 1 tohoto ãlánku se rozumí :

a)

manÏel/manÏelka, rodiãe, dûti poji‰tûného, dále sourozenci poji‰tûného
a osoby Ïijící ve spoleãné domácnosti;

b)

osoby, uvedené na stejné cestovní smlouvû ãi závazné objednávce sluÏby spolu s poji‰tûn˘m.

h)

opomenutí získat povinná oãkování nebo reakce na nû;

i)

periodick˘ch kontrolních vy‰etﬁení, nastoupení lázeÀského pobytu nebo plánované operace.

âlánek 5 - Povinnosti poji‰tûného
1.

Poji‰tûn˘ je povinen kromû povinností uveden˘ch v obecné ãásti tûchto VPP:

a)

neprodlenû po ‰kodné události (nejpozdûji následující pracovní den)
stornovat u organizátora objednan˘ zájezd nebo sluÏbu; pokud dojde
k prodlení ve stornování, je pojistitel oprávnûn uhradit pouze stornovací poplatky vypoãtené ke dni, kdy objednan˘ zájezd nebo sluÏba mohla
b˘t neprodlenû stornována;

b)

oznámit bez zbyteãného prodlení pojistiteli pojistnou událost a pﬁedloÏit doklad o zaplacení stornovacích poplatkÛ za zru‰ení pobytu nebo
cesty vãetnû detailní storno faktury organizátora, v˘dajov˘ úãetní doklad o platbû a pﬁíjmov˘ úãetní doklad o vrácené ãástce;

c)

pﬁedloÏit pojistiteli doklady prokazující vznik ‰kodné události (napﬁ. lékaﬁské potvrzení od o‰etﬁujícího a odborného lékaﬁe o úrazu, nemoci
nebo jin˘ch zdravotních potíÏích, potvrzení o hospitalizaci, úmrtní list,
úﬁední zprávu o ‰kodû na zdraví nebo na majetku, zprávu orgánÛ státní správy a samosprávy o Ïivelní události nebo rozsáhlé ‰kodû na majetku, potvrzení policie o spáchání závaÏného násilného trestného ãinu
apod.). Náklady vzniklé v souvislosti se získáváním tûchto dokumentÛ
nese poji‰tûn˘.

úﬁední zprávu o ‰kodû na zdraví nebo na majetku, zprávu orgánÛ státní
správy a samosprávy o Ïivelní události nebo rozsáhlé ‰kodû na majetku,
potvrzení policie o spáchání závaÏného násilného trestného ãinu apod.).

âást G - Poji‰tûní náhrady dovolené
âlánek 1 - Pﬁedmût poji‰tûní
1.

2.

Pﬁedmûtem poji‰tûní jsou nevratné náklady na nespotﬁebované sluÏby
u cestovní kanceláﬁe, cestovní agentury, dopravní spoleãnosti, ubytovacího zaﬁízení nebo náklady na nevyuÏitou permanentku/skipas, které
poji‰tûn˘ ﬁádnû uhradil, a které nejsou poji‰tûnému jinak refundovány.
Pojistitel poskytne z poji‰tûní náhrady dovolené pojistné plnûní ve v˘‰i
doloÏen˘ch nákladÛ na v‰echny prokazatelnû nespotﬁebované sluÏby
vzniklé od prvního dne následujícího po dni, ve kterém byly sluÏby naposledy ãerpány, a to maximálnû do limitu pojistného plnûní.

âást H - Poji‰tûní domácího miláãka
âlánek 1 - Pﬁedmût poji‰tûní
1.

Pﬁedmûtem poji‰tûní jsou nezbytné náklady vynaloÏené na veterinární
léãbu zvíﬁete v zahraniãí.

2.

Pojistit lze pouze zdravé zvíﬁe a zvíﬁe s platn˘m pasem zvíﬁete v zájmovém chovu, zdravotní stav musí b˘t moÏné doloÏit veterinárním osvûdãením. Pﬁi v˘jezdu mimo území âeské republiky musí b˘t zvíﬁe oznaãeno tetováním nebo ãipem.
Poji‰tûní se sjednává pro psy a koãky ve vûku od 3 mûsícÛ do 10 let.

âlánek 2 - Pojistná událost
1.

Pojistnou událostí je neãerpání sluÏeb, které byly písemnû objednány,
potvrzeny organizátorem a ﬁádnû zaplaceny,

3.

a)

pokud je poji‰tûn˘ nucen se vrátit z poji‰tûné cesty z dÛvodu úmrtí jemu blízké osoby a váÏného úrazu nebo váÏného onemocnûní jemu blízké osoby pouze tehdy, potvrdí-li o‰etﬁující lékaﬁ, Ïe je poji‰tûnému blízká osoba ve stavu ohroÏení Ïivota. Pod pojmem „poji‰tûnému blízká
osoba“ v tomto bodû tohoto ãlánku se rozumí manÏel/manÏelka, rodiãe a dûti poji‰tûného

âlánek 2 - Pojistná událost
1.

Pojistnou událostí je náhlá a neoãekávaná zmûna zdravotního stavu zvíﬁete v zahraniãí v dÛsledku náhlého onemocnûní nebo následkem úrazu, vyÏadující poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péãe v odborném veterinárním zaﬁízení k tomu urãeném.

b)

pokud je poji‰tûn˘ repatriován se souhlasem asistenãní sluÏby pojistitele

2.

c)

pokud je poji‰tûn˘ hospitalizován v nemocnici - hospitalizací se rozumí
z lékaﬁského hlediska nezbytné poskytnutí nemocniãní lÛÏkové péãe,
která trvá minimálnû 24 hodin a kdy musí b˘t o‰etﬁení a léãení provedeno v lÛÏkové ãásti nemocnice

Pojistitel nebo asistenãní sluÏba pojistitele zajistí úhradu nákladÛ vznikl˘ch poji‰tûnému v souvislosti s nutnou a neodkladnou zdravotní péãí
v dÛsledku úrazu nebo náhle vzniklého onemocnûní poji‰tûného zvíﬁete.
Tûmito náklady se, není-li v pojistné smlouvû ujednáno jinak, rozumí:

a)

veterinární o‰etﬁení;

d)

v pﬁípadû váÏného akutního onemocnûní nebo úrazu poji‰tûného podle rozhodnutí a potvrzení lékaﬁe v zahraniãí – toto platí pouze pro náklady za nevyuÏitou permanentku/skipas.

b)

pouÏit˘ materiál;

c)

nutná hospitalizace;

d)

léky pﬁedepsané lékaﬁem, pﬁiãemÏ se jako léky nepﬁipou‰tûjí v˘Ïivné, posilující nebo vitamínové preparáty, prostﬁedky pouÏívané preventivnû,
podpÛrnû nebo návykovû a kosmetické pﬁípravky.

âlánek 3 - Pojistné plnûní
1.

Nastane-li pojistná událost, vyplatí pojistitel poji‰tûnému plnûní, které je
rovno 80% z prokazatelnû zaplacen˘ch nespotﬁebovan˘ch sluÏeb, pokud
není v pojistné smlouvû v˘slovnû ujednáno jinak. Maximálnû v‰ak pojistitel plní vÏdy jen do v˘‰e pojistné ãástky, sjednané v pojistné smlouvû.

2.

Pokud je pojistná ãástka stanovená v pojistné smlouvû niÏ‰í neÏ celková
cena vynaloÏená poji‰tûn˘m za zájezd nebo sluÏby, je pojistitel oprávnûn ke krácení pojistného plnûní, a to v pomûru pojistné ãástky k celkové cenû za zájezd nebo sluÏby.

3.

Poji‰tûní náhrady dovolené lze platnû sjednat pﬁed nebo souãasnû se zaplacením poslední splátky za zájezd nebo sluÏby, resp. pﬁed nebo souãasnû s pln˘m zaplacením zájezdu nebo sluÏby. Je-li poji‰tûní náhrady dovolené sjednáno pozdûji, poji‰tûnému nevzniká nárok na pojistné plnûní.

âlánek 4 – V˘luky z poji‰tûní
1.

Pojistitel není zejména povinen poskytnout pojistné plnûní v pﬁípadû
pﬁeru‰ení zájezdu nebo sluÏeb z dÛvodu:

âlánek 3 - Pojistné plnûní
1.

V pﬁípadû, Ïe ambulantní lékaﬁ neakceptuje garanci platby od pojistitele prostﬁednictvím asistenãní sluÏby, uhradí poji‰tûn˘ náklady na ambulantní lékaﬁskou péãi ve smyslu tohoto poji‰tûní sám na místû v hotovosti pﬁímo lékaﬁi nebo zdravotnickému zaﬁízení. Doklady o této platbû
pﬁedloÏí poji‰tûn˘ po návratu do âR pojistiteli. Pojistitel sám nebo prostﬁednictvím asistenãní sluÏby poukáÏe pojistné plnûní v tuzemské mûnû poji‰tûnému.

âlánek 4 – V˘luky z poji‰tûní
1.

Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnûní v pﬁípadû:

a)

léãení zvíﬁete po návratu na území âR;

b)

pﬁíãin, k nimÏ do‰lo pﬁed poãátkem poji‰tûní nebo na území âR;

c)

úmyslného jednání vlastníka nebo ãlena jeho rodiny;
poru‰ení zákona na ochranu zvíﬁat vlastníkem nebo ãlenem jeho rodiny;

a)

pﬁeru‰ení cestovní sluÏby z dÛvodu zkrácení dovolené zamûstnavatelem;

d)

b)

chronického nebo akutního onemocnûní ãi úrazu, pokud existovaly jiÏ
v okamÏiku sjednání pojistné smlouvy a to i kdyÏ do té doby nebyly léãeny;

e)

poru‰ení pﬁedpisÛ o veterinární péãi;

f)

dûdiãné nemoci, v˘vojové nebo vrozené vady;

g)

chronického onemocnûní, které se pﬁedtím u poji‰tûného zvíﬁete neprojevilo;

h)

léãby spojenou s graviditou a porodem poji‰tûného zvíﬁete;

i)

oãkování.

c)
d)

pokud k pﬁeru‰ení do‰lo ménû neÏ 24 hodin pﬁed sjednan˘m termínem
zpáteãní cesty;
periodick˘ch kontrolních vy‰etﬁení, nastoupení lázeÀského pobytu nebo plánované operace.

âlánek 5 - Povinnosti poji‰tûného
âlánek 5 - Povinnosti poji‰tûného
1.

Poji‰tûn˘ je povinen kromû povinností uveden˘ch v obecné ãásti tûchto VPP:

a)

oznámit bez zbyteãného prodlení pojistiteli pojistnou událost a pﬁedloÏit doklad o zaplacení nespotﬁebovan˘ch sluÏeb;

b)

pﬁedloÏit pojistiteli doklady prokazující vznik ‰kodné události (napﬁ. lékaﬁské potvrzení od o‰etﬁujícího a odborného lékaﬁe o úrazu, nemoci
nebo jin˘ch zdravotních potíÏích, potvrzení o hospitalizaci, úmrtní list,

1.

Poji‰tûn˘ je povinen kromû povinností uveden˘ch v obecné ãásti tûchto VPP:

a)

oznámit bez zbyteãného prodlení pojistiteli pojistnou událost;

b)

pﬁedloÏit originály dokladÛ o zaplacení veterinární péãe s v˘pisem proveden˘ch zákrokÛ a dokladÛ za úhradu pﬁedepsané medikace v ãeském, anglickém nebo nûmeckém pﬁekladu.

Tyto v‰eobecné pojistné podmínky nab˘vají úãinnosti dnem 1.12.2010.

Tabulka tarifů a pojistných částek
Pojištění léčebných výloh
Pojištění asistenčních služeb
Pojištění léčebných výloh a
asistenčních služeb - max.plnění

L5I
5 000.000,-Kč
5 000.000,-Kč
5 000.000,-Kč

K5
5 000.000,-Kč
5 000.000,-Kč
5 000.000,-Kč

K7
7 000.000,-Kč
7 000.000,-Kč
7 000.000,-Kč

K10
10 000.000,-Kč
10 000.000,-Kč
10 000.000,-Kč

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

5 000 000,-Kč
5 000 000,-Kč

7 000 000,-Kč
7 000 000,-Kč

10 000 000,-Kč
10 000 000,-Kč

- náklady na vyslání opatrovníka
- náklady na předčasný návrat z
pojištěné cesty

100 000,-Kč
100 000,-Kč

100 000,-Kč
100 000,-Kč

140 000,-Kč
140 000,-Kč

200 000,-Kč
200 000,-Kč

- náklady vzniklé zmeškáním
odjezdu veřejného dopravního
prostředku

100 000,-Kč

100 000,-Kč

140 000,-Kč

200 000,-Kč

- náklady na právní pomoc v
zahraničí včetně jejího
zprostředkování
- náklady vzniklé ztrátou
cestovních dokladů

100 000,-Kč

100 000,-Kč

140 000,-Kč

200 000,-Kč

100 000,-Kč

100 000,-Kč

140 000,-Kč

200 000,-Kč

- zachraňovací náklady
1 500 000,-Kč
- odškodnění v případě zadržení
100 000,-Kč
pojištěného při únosu letadla nebo
autobusu

1 500 000,-Kč
100 000,-Kč

2 100 000,-Kč
140 000,-Kč

3 000 000,-Kč
200 000,-Kč

- zprostředkování finanční pomoci
pojištěnému

100 000,-Kč

100 000,-Kč

140 000,-Kč

200 000,-Kč

- náklady vzniklé zpožděním
zavazadel

5 000,-Kč

5 000,-Kč

5 000,-Kč

5 000,-Kč

- náklady vzniklé zpožděním letu
Úrazové pojištění - smrt
následkem úrazu

5 000,-Kč
150.000,-Kč

5 000,-Kč
150.000,-Kč

5 000,-Kč
300 000,- Kč

5 000,-Kč
300.000,-Kč

Úrazové pojištění - trvalé následky 300.000,-Kč
úrazu

300.000,-Kč

600.000,-Kč

600.000,-Kč

Úrazové pojištění - nemocniční
odškodné (hospitalizace úraz +
nemoc)
Pojištění odpovědnosti za škodu
na zdraví a věci třetí osoby
Pojištění zavazadel

300,-Kč / den

300,-Kč / den

600,-Kč / den

600,-Kč / den

1 000.000,-Kč

1 000.000,-Kč

5 000.000,-Kč

5 000.000,-Kč

není obsaženo

15.000,-Kč
5.000,-Kč / ks

25.000,-Kč
5.000,-Kč / ks

40.000,-Kč
20.000,-Kč / ks

Připojištění zimních sportů
Připojištění nebezpečných sportů

NE
NE

NE
NE

NE
NE

NE
NE

Součástí pojištění asistenčních
služeb jsou:

Tabulka tarifů a pojistných částek
Pojištění léčebných výloh
Pojištění asistenčních služeb
Pojištění léčebných výloh a
asistenčních služeb - max.plnění

KS
5 000.000,-Kč
5 000.000,-Kč
5 000.000,-Kč

L5I+
5 000.000,-Kč
5 000.000,-Kč
5 000.000,-Kč

K5+
5 000.000,-Kč
5 000.000,-Kč
5 000.000,-Kč

K7+
7 000.000,-Kč
7 000.000,-Kč
7 000.000,-Kč

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

5 000 000,-Kč
5 000 000,-Kč

7 000 000,-Kč
7 000 000,-Kč

- náklady na vyslání opatrovníka
- náklady na předčasný návrat z
pojištěné cesty

100 000,-Kč
100 000,-Kč

100 000,-Kč
100 000,-Kč

100 000,-Kč
100 000,-Kč

140 000,-Kč
140 000,-Kč

- náklady vzniklé zmeškáním
odjezdu veřejného dopravního
prostředku

100 000,-Kč

100 000,-Kč

100 000,-Kč

140 000,-Kč

- náklady na právní pomoc v
zahraničí včetně jejího
zprostředkování
- náklady vzniklé ztrátou
cestovních dokladů

100 000,-Kč

100 000,-Kč

100 000,-Kč

140 000,-Kč

100 000,-Kč

100 000,-Kč

100 000,-Kč

140 000,-Kč

- zachraňovací náklady
1 500 000,-Kč 1 500 000,-Kč
- odškodnění v případě zadržení
100 000,-Kč
100 000,-Kč
pojištěného při únosu letadla nebo
autobusu

1 500 000,-Kč
100 000,-Kč

2 100 000,-Kč
140 000,-Kč

- zprostředkování finanční pomoci
pojištěnému

100 000,-Kč

100 000,-Kč

100 000,-Kč

140 000,-Kč

- náklady vzniklé zpožděním
zavazadel

5 000,-Kč

5 000,-Kč

5 000,-Kč

5 000,-Kč

- náklady vzniklé zpožděním letu
Úrazové pojištění - smrt
následkem úrazu

5 000,-Kč
150.000,-Kč

5 000,-Kč
150.000,-Kč

5 000,-Kč
150.000,-Kč

5 000,-Kč
300.000,-Kč

Úrazové pojištění - trvalé následky 300.000,-Kč
úrazu

300.000,-Kč

300.000,-Kč

600.000,-Kč

Úrazové pojištění - nemocniční
odškodné (hospitalizace úraz +
nemoc)
Pojištění odpovědnosti za škodu
na zdraví a věci třetí osoby
Pojištění zavazadel

300,-Kč / den

300,-Kč / den

600,-Kč / den

1 000.000,-Kč není obsaženo

1 000.000,-Kč

5 000.000,-Kč

15.000,-Kč
15.000,-Kč,
5.000,-Kč / ks max 5.000,-Kč /
ks
NE
ANO
ANO
NE

15.000,-Kč,
max 5.000,-Kč /
ks
ANO
NE

25.000,-Kč,
max 5.000,-Kč /
ks
ANO
NE

Součástí pojištění asistenčních
služeb jsou:

Připojištění zimních sportů
Připojištění nebezpečných sportů

300,-Kč / den

Tabulka tarifů a pojistných částek
Pojištění léčebných výloh
Pojištění asistenčních služeb
Pojištění léčebných výloh a
asistenčních služeb - max.plnění

K10+
10 000.000,-Kč
10 000.000,-Kč
10 000.000,-Kč

KS+
5 000.000,-Kč
5 000.000,-Kč
5 000.000,-Kč

TDI+
není obsaženo
není obsaženo
není obsaženo

TDII+
není obsaženo
není obsaženo
není obsaženo

- náklady na repatriaci pojištěného 10 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
- náklady na repatriaci tělesných
10 000 000,-Kč 5 000 000,-Kč
ostatků pojištěného

není obsaženo
není obsaženo

není obsaženo
není obsaženo

- náklady na vyslání opatrovníka
- náklady na předčasný návrat z
pojištěné cesty

200 000,-Kč
200 000,-Kč

100 000,-Kč
100 000,-Kč

není obsaženo
není obsaženo

není obsaženo
není obsaženo

- náklady vzniklé zmeškáním
odjezdu veřejného dopravního
prostředku

200 000,-Kč

100 000,-Kč

není obsaženo

není obsaženo

- náklady na právní pomoc v
zahraničí včetně jejího
zprostředkování
- náklady vzniklé ztrátou
cestovních dokladů

200 000,-Kč

100 000,-Kč

není obsaženo

není obsaženo

200 000,-Kč

100 000,-Kč

není obsaženo

není obsaženo

- zachraňovací náklady
3 000 000,-Kč
- odškodnění v případě zadržení
200 000,-Kč
pojištěného při únosu letadla nebo
autobusu

1 500 000,-Kč
100 000,-Kč

není obsaženo
není obsaženo

není obsaženo
není obsaženo

- zprostředkování finanční pomoci
pojištěnému

200 000,-Kč

100 000,-Kč

není obsaženo

není obsaženo

- náklady vzniklé zpožděním
zavazadel

5 000,-Kč

5 000,-Kč

není obsaženo

není obsaženo

- náklady vzniklé zpožděním letu
Úrazové pojištění - smrt
následkem úrazu

5 000,-Kč
300.000,-Kč

5 000,-Kč
150.000,-Kč

není obsaženo
250.000,-Kč

není obsaženo
250.000,-Kč

Úrazové pojištění - trvalé následky 600.000,-Kč
úrazu

300.000,-Kč

500.000,-Kč

500.000,-Kč

Úrazové pojištění - nemocniční
odškodné (hospitalizace úraz +
nemoc)
Pojištění odpovědnosti za škodu
na zdraví a věci třetí osoby
Pojištění zavazadel

600,-Kč / den

300,-Kč / den

není obsaženo

není obsaženo

5 000.000,-Kč

1 000.000,-Kč

500.000,-Kč

500.000,-Kč

40.000,-Kč,
max 20.000,-Kč
/ ks
ANO
NE

15.000,-Kč
5.000,-Kč / ks

není obsaženo

ANO
ANO

ANO
NE

15.000,-Kč,
max 5.000,-Kč /
ks
ANO
NE

Součástí pojištění asistenčních
služeb jsou:

Připojištění zimních sportů
Připojištění nebezpečných sportů

