
Úvodní ustanovení

Cestovní pojištění TURISTA (dále jen „pojištění“) se řídí Vše
obecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění  
VPPCP 07 (dále jen „VPPCP“) a těmito smluvními ujednáními.

Článek 1 
Pojištěné osoby

Pojištění je určeno pro všechny klienty cestovní kanceláře,  
kteří si zakoupili toto pojištění a kteří se účastní zájezdu/po
bytu (dále jen „cesta“) organizovaného cestovní kanceláří.

Článek 2 
Pojistné

1.  Pojištění nezahrnující storno cesty lze sjednat kdykoliv 
před nástupem na cestu ode dne úhrady první splátky 
ceny cesty.

  Pojištění zahrnující storno cesty lze sjednat, odchylně od 
VPPCP, části I., článku 5, bodu 5, kdykoliv ode dne úhra
dy první splátky ceny cesty, nejpozději však 50. den přede 
dnem, který je uveden v cestovní smlouvě, či jiném rov
nocenném dokumentu jako den zahájení cesty.

2. Pojistné je hrazeno při sjednání pojištění. 

Článek 3 
Trvání pojištění

1.  Pojištění pro zahraniční cesty je možno sjednat maximál
ně na dobu 60 kalendářních dnů.

2.   Pojištění pro tuzemské cesty je možno sjednat maximál
ně na dobu 1 roku.

3.  Pojištění storna cesty je možno sjednat maximálně na do
bu 1 roku.

4.   Pojistná doba je doba uvedená v cestovní smlouvě či jiném 
rovnocenném dokumentu jako doba od zahájení do ukon
čení zájezdu, popřípadě i doba nezbytně nutná k vykonání 
cesty na místo pobytu a zpět z místa pobytu do ČR. 

5.   Při cestách s využitím vlastní dopravy se pojistná doba roz
šiřuje o dobu nezbytně nutnou k vykonání cesty, která:

   –  při cestách do místa pobytu počíná nejdříve v 00.00 
hod. dne předcházejícího dni počátku cesty uvedené
mu v cestovní smlouvě, 

  –  při návratu do ČR končí nejpozději ve 24 hod. dne ná
sledujícího po dni uvedeném v cestovní smlouvě jako 
konec cesty.

  Toto ustanovení se nevztahuje na cesty do států sousedí
cích s ČR a na pojištění sjednaná podle bodů 9.2. a 9.3.

6.   Odchylně od článku 5, část I. VPPCP se ujednává, že pojiště
ní (vyjma pojištění storna cesty) se vztahuje i na nezbytně 
nutnou dobu potřebnou k návratu v případě zdržení pojiš
těného v zahraničí v důsledku nahodilé události (nepředví
dané události), např. protestních akcí zaměstnanců, povětr
nostních podmínek, technické závady nebo poškození 
dopravního prostředku a provozních problémů na letišti, za 
podmínky předložení potvrzení od dopravní společnosti ne
bo odbavovací společnosti o zdržení dopravního prostřed
ku. Automatické prodloužení pojištění z důvodu nahodilé 
události se týká i klientů s individuální dopravou s výjimkou 
technické poruchy dopravního prostředku, která nebyla 
ohlášena servisu. Prodloužení v důsledku technické poruchy 
dopravního prostředku u individuální dopravy je limitováno 
maximálně 3 dny. Pojištění se nevztahuje na případy zdržení 
v důsledku stávky nebo jiné protestní akce, která započala 
nebo byla oznámena před sjednáním pojištění.

7.   V případě vlastní dopravy je možné zakoupit si připojiště
ní na dobu cesty do místa pobytu a zpět přesahující dobu 
nezbytně nutnou. 

  Pokud je zakoupeno připojištění na dobu cesty do místa 
pobytu začíná pojistná doba u pojištění storna cesty oka
mžikem nastoupení cesty, tedy navazuje na základní po
jištění storna cesty. Pojistná doba u tohoto připojištění 
končí v okamžiku cestovní kanceláří stanoveného nástu
pu klienta do ubytovacího zařízení.

8.   U cizích státních příslušníků, kteří nemají trvalé bydliště 
v České republice, začíná a končí pojištění úrazu okamži
kem dostavení se na místo a opuštěním místa určeného 
cestovní kanceláří pro odjezd či příjezd dopravního pro
středku, ne však dříve nebo později, než jak je uvedeno 
v cestovní smlouvě či jiném rovnocenném dokumentu 
jako počátek či konec pojištění. Toto ustanovení se netý
ká zájezdů s vlastní dopravou.

Článek 4 
Typy pojištění

1.   Typem pojištění se rozumí kombinace následujících para
metrů pojištění:

 – územní platnosti 
 – typu cesty 
 – druhu poskytovaných asistenčních služeb a
 – sjednanými pojištěními a sjednanými limity plnění 

2.  Sjednaný typ pojištění je vyznačen na pojistce.

3.   Přehled typů pojištění, na které se vztahují tato smluvní 
ujednání, je uveden v článku 9.

Článek 5 
Územní platnost pojištění

1.   Pojištění je sjednáno s územní platností Evropa nebo Svět 
nebo Tuzemsko. 

2.   Odchylně od ustanovení čl. 7, bod 2 písm. b) části I VPP
CP se ujednává:

 – Evropou se rozumí i stát Izrael,
 –  pojištění se vztahuje i na jednodenní výlety do Jordán

ska konané z území Evropy.

Článek 6 
Typy cest

1.   Pojištění klientů CK Čedok se vztahuje na cesty turistické 
i na cesty sportovní.

2.   Turistickou cestou se rozumí běžné rekreační a poznávací 
cesty nebo pobyty včetně oddechového a necíleného 
(nejsou hlavním cílem ani jedním z hlavních cílů cesty) 
provozování rekreačních činností včetně rekreačních čin
ností sportovních.

3.   V rámci sportovní cesty je možno rekreačně provozovat 
běžné rekreační sporty. Pojištěny jsou zejména zimní sporty 
na upravených a pro veřejnost otevřených sjezdových a bě
žeckých tratích, nikoliv však spojených se skoky nebo akro
bacií, vysokohorská turistika do 3500 m n. m. v rámci orga
nizované skupiny s průvodcem a po vyznačených trasách 
nebo individuálně po běžných doporučených turistických 
trasách, cykloturistika na sjízdných povolených cestách, ni
koliv však ve volném nebo horském terénu, sjíždění řek do 
3. stupně obtížnosti včetně při nezvýšeném průtoku vody 
a s přiměřenou výstrojí, vodní lyžování, jach ting do vzdále
nosti maximálně 3 km od pevniny, surfing, rekreační potá
pění s přístrojem pod vedením instruktora do hloubky ma
ximálně 10 metrů, kopaná, basketbal, volejbal a další 
běžné rekreační sporty srovnatelné rizikovosti.

4.   Jeli sjednáno úrazové pojištění, odchylně od článku 
13, písm. f) VPPÚP, vztahuje se i na vysokohorskou turis
tiku do 3500 m.n.m. a rekreační rafting do 3. stupně ob
tížnosti včetně při nezvýšeném průtoku vody s přiměře
nou výstrojí, rekreační potápění s přístrojem pod vede
ním instruktora do hloubky maximálně 10 metrů.

5.   O stupni rizikovosti sportů rozhoduje pojišťovna.

Článek 7 
Hranice pojistného plnění

1.   Pojištění léčebných výloh a asistenční služby
  a)  Pojišťovna plní z jedné pojistné události do maximální 

výše uvedené v čl. 9, z toho:
  –  za ošetření zubním lékařem za jednu pojistnou udá

lost u typů pojištění s územní platností Evropa nej
výše 150 EUR, u typů pojištění s územní platností 
Svět nejvýše 300 USD. 

  –  Léky předepsané v této souvislosti zubním lékařem 
nejsou zahrnuty do tohoto limitu a jsou hrazeny 
v plné výši. Léčení poškození zubů v souvislosti 
s úrazem hlavy není tímto limitem omezeno.

  –  Náklady za zhotovení ortéz v základním a jednodu
chém provedení maximálně do výše 10 000 Kč,

  –  náklady za jednoduché opravy zubních protéz maxi
málně do výše 2 000 Kč,

  –  za ubytování, stravování a přepravu doprovázejícího 
přivolaného opatrovníka nebo rodinného příslušní
ka maximálně 3 000 Kč na den a celkem maximálně 
9 000 Kč,

  –  náklady na přepravu při ztrátě či zničení cestovních 
dokladů maximálně do výše 4 000 Kč,

  –  náhradní doprava do ČR v případě vážné rodinné 
události (nemoc, úmrtí rodinného příslušníka) nebo 
jiné vážné události (vloupání do bytu, požár bytu) 
do výše 20 000 Kč. Plnění je v tomto případě po
skytnuto pouze v případě, jeli služba předem zajiš
těna asistenční službou pojišťovny.

 b)  Dojdeli k akutnímu zhoršení chronického onemoc
nění, které ohrožuje život, pojišťovna poskytne plnění 
za okamžitý nezbytný lékařský zákrok nebo za hospi
talizaci, maximálně však po dobu 2 dnů do celkové 
maximální výše 50 000 Kč.

 c)  Odchylně od čl. 4, bod 1 a), oddíl A, část II VPPCP se 
ujednává, že se pojištění vztahuje i na případy, kdy 
pojištěný utrpěl úraz v souvislosti s cíleným provozo
váním jakéhokoli druhu sportu včetně tréninku, za 
předpokladu, že takový druh sportu není vyloučen 
v těchto smluvních ujednáních či VPPCP. 

 d)  Odchylně od čl. 4, bod 1 k), oddíl A, část II VPPCP se 
ujednává, že nebylali pojišťovně (asistenční službě) bez
prostředně po přijetí do nemocnice nahlášena hospitali
zace, s výjimkou případů, kdy tato povinnost nemohla 

být splněna z objektivních příčin, a nesplnění této povin
nosti mělo podstatný vliv na výši pojistného plnění pojiš
ťovny, má pojišťovna právo plnění přiměřeně snížit. 

 e)  V pojištění nejsou zahrnuty služby uvedené v článku 
3, bod 1, písm. b), c), d), e) části II., oddíl G VPPCP.

2.  Úrazové pojištění 
 a)  Pojišťovna plní z jedné pojistné události maximálně 

do výše limitu plnění, který přísluší sjednanému typu 
pojištění uvedenému v čl. 9.

 b)  Při pojištění cizinců pojistitel (pojišťovna) nehradí ná
klady na dopravu pojištěného ze zahraničí na území 
České republiky za účelem stanovení rozsahu trvalých 
následků úrazu.

 c)  Dojdeli ke smrti pojištěného do 3 let jeho věku, pojiš
ťovna pojistné plnění neposkytne.

3.  Pojištění odpovědnosti za škodu občana
 a)  Pojišťovna plní z jedné škodní události do maximální 

výše uvedené v čl. 9.
 b) Pojištění je sjednáno bez spoluúčasti pojištěné osoby.
 c)  Odchylně od čl. 9, bodu 3, oddílu B, části II. VPPCP se 

ujednává, že porušilli pojistník, pojištěný povinnosti 
uvedené v bodu 1 písm. b) nebo e) tohoto článku 
a nesplnění této povinnosti mělo podstatný vliv na 
výši pojistného plnění pojišťovny, je pojišťovna opráv
něna plnění přiměřeně snížit.

4. Pojištění cestovních zavazadel
 a)  Pojišťovna plní z jedné pojistné události maximálně 

do výše limitu plnění, který přísluší sjednanému typu 
pojištění uvedenému v čl. 9.

 b)  Hranice pojistného plnění u rodinných příslušníků tr
vale spolu žijících ve společné domácnosti nebo členů 
společné domácnosti trvale spolu žijících (účastníků 
stejného zájezdu) se načítá. 

 c)  Součet výplat plnění ze všech pojistných událostí na
stalých v době trvání tohoto pojištění může činit nej
výše dvojnásobek pojistného plnění příslušného pro 
danou osobu a věc.

 d)  Odchylně od čl. 3, bodu 1 l), oddíl C, část II VPPCP se 
ujednává, že pojištění se vztahuje i na fotoaparáty, 
kamery, audiovizuální techniku, počítače apod., včet
ně jejich příslušenství, odcizené z motorového vozidla 
(včetně autobusu) nebo jeho přívěsu.

   Pojišťovna však neposkytne pojistné plnění tehdy, po
kud tyto věci byly odcizeny z prostoru určeného pro 
přepravu zavazadel v odstaveném motorovém vozidle 
nebo přívěsu v době od 22.00 do 6.00 hod.

 e)  Článek 1., odst. 3. oddíl C část II. VPPCP se rozšiřuje 
o bod k) ve znění: „...pojištění se vztahuje na poško
zení, zničení nebo ztráty věci předané zahraničnímu 
smluvnímu dopravci cestovní kanceláře v místě poby
tu v zahraničí nebo zahraničnímu smluvnímu doprav
ci cestovní kanceláře na trase poznávacího zájezdu.“

5. Pojištění storna cesty
Pojišťovna plní z jedné pojistné události stanovené procento 
ze stornopoplatků účtovaných cestovní kanceláří maximálně 
do výše limitu plnění, který přísluší sjednanému typu pojiště
ní uvedenému v čl. 9.
Dojdeli k:
 a) úmrtí pojištěného
  aa) dědicům pojištěného 80 %,
  ab)  všem spolucestujícím 80 % za předpokladu, že 

mají rovněž sjednáno pojištění storna cesty a také 
uplatní nárok na storno,

 b)  úmrtí příbuzného pojištěného, který nebyl uveden na 
společné cestovní smlouvě či jiném rovnocenném do
kumentu a nebyl pojištěn, bude hrazeno všem pří
buzným zemřelého, kteří jsou uvedeni na společné 
cestovní smlouvě či jiném rovnocenném dokumentu, 
za předpokladu, že mají rovněž sjednáno pojištění 
storna cesty a také uplatní nárok na storno, 80 %.

   Ostatním spolucestujícím (pojištěným) osobám uve
deným na společné cestovní smlouvě či jiném rovno
cenném dokumentu nebude plněno, pokud se rozho
dou zájezd stornovat,

 c) nově vzniklé závažné poruše zdraví pojištěného
  ca)  pojištěnému a příbuzným pojištěného, kteří jsou 

uvedeni na společné cestovní smlouvě či jiném 
rovnocenném dokumentu, za předpokladu, že 
mají rovněž sjednáno pojištění storna cesty a také 
uplatní nárok na storno, 80 %,

  cb)  spolucestujícím, uvedeným na společné cestovní 
smlouvě či jiném rovnocenném dokumentu, za 
předpokladu, že mají sjednáno pojištění storna 
cesty a také uplatní nárok na storno, 65 %,

 d)  nově vzniklé závažné poruše zdraví nejbližšího příbuz
ného pojištěného, který není uveden na společné ces
tovní smlouvě či jiném rovnocenném dokumentu ne
bo nebyl pojištěn, pojištěnému 60 %, 

 e) lehké poruše zdraví pojištěného,
  ea) pojištěnému 80 %
  eb)  příbuzným pojištěného, kteří jsou uvedeni na spo

lečné cestovní smlouvě či jiném rovnocenném doku
mentu, za předpokladu, že mají sjednáno pojištění 

Smluvní ujednání pro pojištění TURISTA
(pro klienty CK Čedok a.s.)



storna cesty a také uplatní nárok na storno, 65 %.
  ec)  odchylně od VPPCP ostatním spolucestujícím, kte

ří jsou uvedeni na společné cestovní smlouvě či ji
ném rovnocenném dokumentu, za předpokladu, 
že mají sjednáno pojištění storna cesty a také 
uplatní nárok na storno, 50 %.

f)  Odchylně od čl. 1, oddíl D, část II. VPPCP 07, může být dů
vodem ke stornu cesty i ztráta zaměstnání pojištěného.

V tomto případě pojišťovna plní pojištěnému a příbuzným 
pojištěného, kteří tvoří společnou domácnost, kteří jsou uve
deni na společné cestovní
smlouvě a jsou pojištěni pojištěním storna cesty a také uplat
ní nárok, 80%.
 fa)  Vedle výluk uvedených v čl. 4, oddíl D, část II. VPPCP 

07, pojišťovna neposkytne pojistné plnění, dojdeli ke 
stornu cesty 

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí, která byla 
pojištěnému oznámena zaměstnavatelem před 
sjednaným počátkem pojištění, i když k rozvázání 
pracovního poměru došlo v pojistné době,

  – z důvodu ukončení pracovního poměru ve zkušeb
ní době,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí podanou za
městnancem,

  –  z důvodu ukončení pracovního poměru sjednaného 
na dobu určitou v době před počátkem pojištění 
nebo za jeho trvání,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí zaměstnava
tele, nesplňujeli zaměstnanec předpoklady stano
vené právními předpisy pro výkon sjednané práce 
nebo nesplňujeli bez zavinění zaměstnavatele po
žadavky pro řádný výkon této práce,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí zaměstnava
tele, jsouli u zaměstnance dány důvody, pro které 
by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pra
covní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti 
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k za
městnancem vykonávané práci, 

  –  z důvodu ztráty zaměstnání okamžitým zrušením 
pracovního poměru ze strany zaměstnavatele ve 
smyslu zákona,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání dohodou ve smyslu 
ustanovení § 49 zákoníku práce, s výjimkou přípa
dů, kdy byl pracovní poměr rozvázán dohodou z 
důvodů, pro které může dát zaměstnavatel pojiště
nému výpověď z organizačních důvodů nebo pro 
nadbytečnost, dále pozbylli zaměstnanec vzhle
dem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského 
posudku nebo rozhodnutí příslušného správního 
úřadu dlouhodobě způsobilosti konat dále dosa
vadní práci.

  –  Pojistitel dále neplní pro výluku z pojištění v přípa
dech, kdy pojištěný nevykonával výdělečnou činnost 
po dobu 12 měsíců bezprostředně předcházejících 
sjednání pojištění nebo tuto skutečnost věrohodnými 
doklady nedoloží.

    U osob samostatně výdělečně činných se pojištění 
nevztahuje a pojistitel neplní (výluky z pojištění) při 
přerušení podnikání a dále při ukončení podnikání z 
důvodů závislých na vůli pojištěného (zrušení živ
nostenského nebo jiného oprávnění k podnikatel
ské činnosti na návrh pojištěného). Pojistitel neplní 
rovněž v případě, kdy soudem nebo správním orgá
nem bylo rozhodnuto o odejmutí nebo pozastavení 
oprávnění k podnikání, a to na základě zavinění po
jištěného spočívajícího ve spáchání trestného činu, 
správního deliktu anebo přestupku.

 fb)  V případě storna cesty z důvodu ztráty zaměstnání je 
pojištěný povinen k Oznámení pojistné události z po
jištění storna cesty přiložit tyto doklady:

  –  kopii výpovědi nebo dohody o rozvázání pracovního 
poměru nebo kopií okamžitého zrušení pracovního 
poměru, zrušilli pojištěný pracovní poměr okamžitě 
ve smyslu ustanovení § 56 zákoníku práce,

  –  kopii rozhodnutí příslušného živnostenského úřadu 
o zrušení živnostenského oprávnění nebo rozhod

nutí stavovské organizace či profesního sdružení o 
zániku oprávnění pojištěného k výkonu samostatné 
výdělečné činnosti

  –  kopii „Rozhodnutí o přiznání hmotného zabezpeče
ní“ (podpory v nezaměstnanosti) vystaveného pří
slušným úřadem práce s vyznačeným datem, od kte
rého je pojištěnému přiznáno hmotné zabezpečení, 
nebo potvrzením, že je veden v evidenci uchazečů o 
zaměstnání a pobírá dávky sociálního zabezpečení či 
státní sociální podpory v případech, kdy mu hmotné 
zabezpečení uchazečů o zaměstnání nenáleží,

  –  kopii dokladů (pracovní smlouvy, přiznání k dani z 
příjmu apod.), ze kterých bude zřejmé, že výdělečná 
činnost pojištěného bez přerušení trvala nejméně 
po dobu 12 měsíců bezprostředně předcházejících 
sjednání pojištění.

 g)  Odchylně od čl. 1, oddíl D, část II. VPPCP 07, může 
být důvodem ke stornu cesty i:

  ga)  krádež nebo vloupání do místa trvalého bydliště 
nebo do podniku, který je vlastnictvím jednoho z 
klientů uvedených na společné cestovní smlouvě 
či jiném rovnocenném dokumentu, ke kterému 
dojde v době maximálně 7 dnů před plánovaným 
počátkem cesty

  gb)  živelná pohroma v místě trvalého bydliště jedno
ho z pojištěných uvedených na společné cestovní 
smlouvě či jiném rovnocenném dokumentu, jestli
že k ní došlo po sjednání pojištění a jestliže z to
hoto důvodu pojištěný nemůže nastoupit cestu.

  gc)  ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cí
lové destinace nebo v cílové destinaci přírodní ka
tastrofou, jestliže k ní došlo po sjednání pojištění. 
V tomto případě se pojištění vztahuje např. na 
zrušení letu v důsledku přerušení leteckého pro
vozu. Přírodní katastrofou se v tomto případě ro
zumí sopečná erupce, zemětřesení o síle min. 6 
stupňů Richterovy stupnice, tsunami, povodeň, 
záplava vichřice dosahující min. 9. stupně Beau
fortovy stupnice, nebo požár.

  gd)  ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cí
lové destinace nebo v cílové destinaci epidemií 
oficiálně vyhlášenou místními nebo mezinárodní
mi úřady, nebo ministerstvem zdravotnictví či mi
nisterstvem zahraničních věcí ČR, pokud k jejímu 
vyhlášení došlo po sjednání pojištění.

  ge)  ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cílo
vé destinace nebo v cílové destinaci válkou, občan
skými nepokoji či jinými násilnými nepokoji, vyhláše
nými místními, mezinárodními úřady nebo 
Ministerstvem zahraničních věcí ČR po sjednání po
jištění. 

   Pojišťovna plní v případech uvedených v bodu g) po
jištěným uvedeným na společné cestovní smlouvě či 
jiném rovnocenném dokumentu (max. však 5 oso
bám), pokud jsou pojištěni pojištěním storna cesty a 
uplatňují nárok, 80%.

 h)  Odchylně od článku 6, oddíl D, část II VPPCP se ujed
nává, že příbuzným pojištěného jsou – otec, matka, 
manžel, manželka, druh, družka, pokud mají a proká
ží společné bydliště, děti, sourozenci, prarodiče, vnou
čata, rodiče manžela nebo manželky pojištěného/dru
ha, družky pojištěného, pokud mají a prokáží společné 
bydliště, zeť, snacha. 

 i)  Ruší se ustanovení čl. 2, bodu 3, oddíl D, část II VPPCP.
 j)  Ruší se ustanovení čl. 4 bod 1 b) a f), oddíl D, část II 

VPPCP.
 k)  Odchylně od čl. 4, bod 1 d), oddíl D, část II VPPCP se 

ujednává, že storno cesty může být uplatněno i mimo 
pojistnou dobu, nebyloli možno z objektivních příčin 
storno uplatnit, za předpokladu, že příčina storna cesty 
nastala v pojistné době.

 l)  Ztrátou zaměstnání se rozumí ukončení pracovního po
měru z důvodů uvedených v § 52 písm. a), b) c) a e) zák. 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále 
jen „zákoník práce“), dále zrušilli zaměstnanec pracov
ní poměr okamžitě z důvodů stanovených v § 56 záko

níku práce a zároveň následné zařazení pojištěného do 
evidence uchazečů o zaměstnání doložené potvrzením 
příslušného úřadu práce.

   Ztrátou zaměstnání se rovněž rozumí ukončení výkonu 
samostatné výdělečné činnosti z důvodu zániku které
koliv z podmínek způsobilosti k výkonu této činnosti 
stanovené samostatným zákonem, na jehož základě 
byla samostatná výdělečná činnost provozována, nasta
lali právní moc tohoto rozhodnutí v pojistné době, ne
bo z vážných zdravotních důvodů, které pojištěného při 
výkonu samostatné výdělečné činnosti přímo ohrožují 
na zdraví či životě nebo mu neumožňují tuto činnost 
nadále vykonávat a které vznikly bez jeho zavinění a ne
závisle na jeho vůli v pojistné době a pojištěný tuto sku
tečnost doloží pojistiteli a zároveň následné zařazení 
pojištěného do evidence uchazečů o zaměstnání dolo
žené potvrzením příslušného úřadu práce.

Článek 8 
Pojištění nevyužité dovolené

1.   Pojistnou událostí je předčasné ukončení započaté cesty 
v důsledku:

 a) úmrtí pojištěného v průběhu cesty,
 b) úmrtí příbuzného pojištěného ve vlasti,
 c)  hospitalizace pojištěného v zahraničí v důsledku závaž

ného onemocnění nebo úrazu delší než 24 hod., pokud 
po ukončení hospitalizace následuje návrat pojištěného 
do vlasti (pouze při zahraničních cestách),

 d)  krádeži nebo vloupání do místa stálého bydliště (pouze 
při zahraničních cestách).

2.   Předmětem pojištění jsou náklady na nespotřebované služ
by vyplývající z uzavřené cestovní (či jiné) smlouvy o účasti 
na akci. 

3.   Náklady na nespotřebované služby se rozumí náklady na 
pobyt a stravu v hotelu, rekreačním objektu nebo jiném 
podobném středisku vzniklé nejdříve od 1. dne následující
ho po dni, ve kterém došlo k hospitalizaci nebo repatriaci 
ostatků pojištěného, pří úmrtí příbuzného vznikají 1. dne 
následujícího po odjezdu pojištěného do vlasti.

4.   Pojištění nevyužité dovolené začíná okamžikem nastoupe
ní cesty (nejdříve však dnem uvedeným v cestovní smlouvě 
jako počátek cesty), končí dnem ukončení dané cesty, nej
později však ve 24 hod. dne uvedeného na cestovní smlou
vě jako konec cesty.

5.   V případě pojistné události pojišťovna poskytne plnění ve 
výši 80 % doložených nákladů na nespotřebované služby, 
maximálně však 15 000 Kč.

6.   Pojišťovna kromě výluk uvedených ve VPPCP části I. článku 
10 a části II. oddílu D článku 4 není povinna poskytnout 
pojistné plnění:

 a) pokud byla pojištěnému poskytnuta cesta zdarma,
 b)  pokud k hospitalizaci pojištěného došlo zhoršením 

chronického onemocnění, které existovalo v okamžiku 
uzavření pojistné smlouvy, přičemž potřeba léčby moh
la být předvídána před nastoupením cesty.

7. Pojištěný, oprávněná osoba je povinen:
 a)  předčasné ukončení cesty písemně oznámit pojišťovně 

prostřednictvím řádně vyplněného tiskopisu pojišťovny 
Oznámení pojistné událostí z pojištění storna cesty (dá
le jen „Oznámení“).

 b)  k Oznámení přiložit kopii cestovní smlouvy, pokud byla 
vystavena a přiložit doklady o zaplacení pojistného a za
placení cesty a doložit případně další doklady, které si po
jišťovna vyžádá, dále podle charakteru pojistné události:

  –  lékařskou zprávu z nemocnice, ve které byl pojištěný 
hospitalizován, opatřenou úředně ověřeným překladem,

  –  úmrtní list, jeli vystaven v cizím jazyce, opatřený úřed
ně ověřeným překladem,

  –  policejní hlášení svědčící o události v místě bydliště,
  –  doklady o rozsahu nevyčerpání zaplacených služeb (ne

chat potvrdit cestovní kanceláří výši nákladů na nevyu
žité služby na Oznámení (v rubrice Nevratné náklady).

Článek 9
Typy pojištění

 Kódové  Pojištění       Pojištění cestovních  Pojištění storna cesty

 označení typu Územní léčebných   Úrazové pojištění   Pojištění odpovědnosti za škodu občana zavazadel  nevyužitá

 pojištění platnost výloh TN úmrtí DNL zdraví věc finanční 1 PU 1 věc storno cesty dovolená

 9.1. Pojištění pro pobyt v zahraničí a na dobu nezbytně nutnou k vykonání cesty – číslo smlouvy: 4313721419

E3150000 Evropa 3 000 000  není sjednáno   není sjednáno                            není sjednáno                           není sjednáno

S3170000 Svět 5 000 000  není sjednáno   není sjednáno                            není sjednáno                           není sjednáno

E3152236 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 30 000 15 000

E3152238 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 80 000 15 000

S3173297 Svět 5 000 000 400 000 200 000 40 000 2 000 000 1 000 000 500 000 30 000 5 000 50 000 15 000

S3173298 Svět 5 000 000 400 000 200 000 40 000 2 000 000 1 000 000 500 000 30 000 5 000 80 000 15 000

T1002020 Tuzemsko není sjednáno 200 000 100 000 20 000  není sjednáno  10 000 5 000                       není sjednáno

T1002022 Tuzemsko není sjednáno 200 000 100 000 20 000  není sjednáno  10 000 5 000 6 000 3 000

9.2. Pojištění na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k vykonání cesty – číslo smlouvy: 4313739619

E3152230 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000                       není sjednáno

E3152236 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 30 000 není sjednáno

9.3. Pojištění pro krátkodobé cesty – číslo smlouvy: 4313739619

E3192230 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000                       není sjednáno

E3152232 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 6 000 není sjednáno

storna cesty a také uplatní nárok na storno, 65 %.
  ec)  odchylně od VPPCP ostatním spolucestujícím, kte

ří jsou uvedeni na společné cestovní smlouvě či ji
ném rovnocenném dokumentu, za předpokladu, 
že mají sjednáno pojištění storna cesty a také 
uplatní nárok na storno, 50 %.

f)  Odchylně od čl. 1, oddíl D, část II. VPPCP 07, může být dů
vodem ke stornu cesty i ztráta zaměstnání pojištěného.

V tomto případě pojišťovna plní pojištěnému a příbuzným 
pojištěného, kteří tvoří společnou domácnost, kteří jsou uve
deni na společné cestovní
smlouvě a jsou pojištěni pojištěním storna cesty a také uplat
ní nárok, 80%.
 fa)  Vedle výluk uvedených v čl. 4, oddíl D, část II. VPPCP 

07, pojišťovna neposkytne pojistné plnění, dojdeli ke 
stornu cesty 

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí, která byla 
pojištěnému oznámena zaměstnavatelem před 
sjednaným počátkem pojištění, i když k rozvázání 
pracovního poměru došlo v pojistné době,

  – z důvodu ukončení pracovního poměru ve zkušeb
ní době,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí podanou za
městnancem,

  –  z důvodu ukončení pracovního poměru sjednaného 
na dobu určitou v době před počátkem pojištění 
nebo za jeho trvání,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí zaměstnava
tele, nesplňujeli zaměstnanec předpoklady stano
vené právními předpisy pro výkon sjednané práce 
nebo nesplňujeli bez zavinění zaměstnavatele po
žadavky pro řádný výkon této práce,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí zaměstnava
tele, jsouli u zaměstnance dány důvody, pro které 
by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pra
covní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti 
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k za
městnancem vykonávané práci, 

  –  z důvodu ztráty zaměstnání okamžitým zrušením 
pracovního poměru ze strany zaměstnavatele ve 
smyslu zákona,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání dohodou ve smyslu 
ustanovení § 49 zákoníku práce, s výjimkou přípa
dů, kdy byl pracovní poměr rozvázán dohodou z 
důvodů, pro které může dát zaměstnavatel pojiště
nému výpověď z organizačních důvodů nebo pro 
nadbytečnost, dále pozbylli zaměstnanec vzhle
dem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského 
posudku nebo rozhodnutí příslušného správního 
úřadu dlouhodobě způsobilosti konat dále dosa
vadní práci.

  –  Pojistitel dále neplní pro výluku z pojištění v přípa
dech, kdy pojištěný nevykonával výdělečnou činnost 
po dobu 12 měsíců bezprostředně předcházejících 
sjednání pojištění nebo tuto skutečnost věrohodnými 
doklady nedoloží.

    U osob samostatně výdělečně činných se pojištění 
nevztahuje a pojistitel neplní (výluky z pojištění) při 
přerušení podnikání a dále při ukončení podnikání z 
důvodů závislých na vůli pojištěného (zrušení živ
nostenského nebo jiného oprávnění k podnikatel
ské činnosti na návrh pojištěného). Pojistitel neplní 
rovněž v případě, kdy soudem nebo správním orgá
nem bylo rozhodnuto o odejmutí nebo pozastavení 
oprávnění k podnikání, a to na základě zavinění po
jištěného spočívajícího ve spáchání trestného činu, 
správního deliktu anebo přestupku.

 fb)  V případě storna cesty z důvodu ztráty zaměstnání je 
pojištěný povinen k Oznámení pojistné události z po
jištění storna cesty přiložit tyto doklady:

  –  kopii výpovědi nebo dohody o rozvázání pracovního 
poměru nebo kopií okamžitého zrušení pracovního 
poměru, zrušilli pojištěný pracovní poměr okamžitě 
ve smyslu ustanovení § 56 zákoníku práce,

  –  kopii rozhodnutí příslušného živnostenského úřadu 
o zrušení živnostenského oprávnění nebo rozhod

nutí stavovské organizace či profesního sdružení o 
zániku oprávnění pojištěného k výkonu samostatné 
výdělečné činnosti

  –  kopii „Rozhodnutí o přiznání hmotného zabezpeče
ní“ (podpory v nezaměstnanosti) vystaveného pří
slušným úřadem práce s vyznačeným datem, od kte
rého je pojištěnému přiznáno hmotné zabezpečení, 
nebo potvrzením, že je veden v evidenci uchazečů o 
zaměstnání a pobírá dávky sociálního zabezpečení či 
státní sociální podpory v případech, kdy mu hmotné 
zabezpečení uchazečů o zaměstnání nenáleží,

  –  kopii dokladů (pracovní smlouvy, přiznání k dani z 
příjmu apod.), ze kterých bude zřejmé, že výdělečná 
činnost pojištěného bez přerušení trvala nejméně 
po dobu 12 měsíců bezprostředně předcházejících 
sjednání pojištění.

 g)  Odchylně od čl. 1, oddíl D, část II. VPPCP 07, může 
být důvodem ke stornu cesty i:

  ga)  krádež nebo vloupání do místa trvalého bydliště 
nebo do podniku, který je vlastnictvím jednoho z 
klientů uvedených na společné cestovní smlouvě 
či jiném rovnocenném dokumentu, ke kterému 
dojde v době maximálně 7 dnů před plánovaným 
počátkem cesty

  gb)  živelná pohroma v místě trvalého bydliště jedno
ho z pojištěných uvedených na společné cestovní 
smlouvě či jiném rovnocenném dokumentu, jestli
že k ní došlo po sjednání pojištění a jestliže z to
hoto důvodu pojištěný nemůže nastoupit cestu.

  gc)  ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cí
lové destinace nebo v cílové destinaci přírodní ka
tastrofou, jestliže k ní došlo po sjednání pojištění. 
V tomto případě se pojištění vztahuje např. na 
zrušení letu v důsledku přerušení leteckého pro
vozu. Přírodní katastrofou se v tomto případě ro
zumí sopečná erupce, zemětřesení o síle min. 6 
stupňů Richterovy stupnice, tsunami, povodeň, 
záplava vichřice dosahující min. 9. stupně Beau
fortovy stupnice, nebo požár.

  gd)  ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cí
lové destinace nebo v cílové destinaci epidemií 
oficiálně vyhlášenou místními nebo mezinárodní
mi úřady, nebo ministerstvem zdravotnictví či mi
nisterstvem zahraničních věcí ČR, pokud k jejímu 
vyhlášení došlo po sjednání pojištění.

  ge)  ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cílo
vé destinace nebo v cílové destinaci válkou, občan
skými nepokoji či jinými násilnými nepokoji, vyhláše
nými místními, mezinárodními úřady nebo 
Ministerstvem zahraničních věcí ČR po sjednání po
jištění. 

   Pojišťovna plní v případech uvedených v bodu g) po
jištěným uvedeným na společné cestovní smlouvě či 
jiném rovnocenném dokumentu (max. však 5 oso
bám), pokud jsou pojištěni pojištěním storna cesty a 
uplatňují nárok, 80%.

 h)  Odchylně od článku 6, oddíl D, část II VPPCP se ujed
nává, že příbuzným pojištěného jsou – otec, matka, 
manžel, manželka, druh, družka, pokud mají a proká
ží společné bydliště, děti, sourozenci, prarodiče, vnou
čata, rodiče manžela nebo manželky pojištěného/dru
ha, družky pojištěného, pokud mají a prokáží společné 
bydliště, zeť, snacha. 

 i)  Ruší se ustanovení čl. 2, bodu 3, oddíl D, část II VPPCP.
 j)  Ruší se ustanovení čl. 4 bod 1 b) a f), oddíl D, část II 

VPPCP.
 k)  Odchylně od čl. 4, bod 1 d), oddíl D, část II VPPCP se 

ujednává, že storno cesty může být uplatněno i mimo 
pojistnou dobu, nebyloli možno z objektivních příčin 
storno uplatnit, za předpokladu, že příčina storna cesty 
nastala v pojistné době.

 l)  Ztrátou zaměstnání se rozumí ukončení pracovního po
měru z důvodů uvedených v § 52 písm. a), b) c) a e) zák. 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále 
jen „zákoník práce“), dále zrušilli zaměstnanec pracov
ní poměr okamžitě z důvodů stanovených v § 56 záko

níku práce a zároveň následné zařazení pojištěného do 
evidence uchazečů o zaměstnání doložené potvrzením 
příslušného úřadu práce.

   Ztrátou zaměstnání se rovněž rozumí ukončení výkonu 
samostatné výdělečné činnosti z důvodu zániku které
koliv z podmínek způsobilosti k výkonu této činnosti 
stanovené samostatným zákonem, na jehož základě 
byla samostatná výdělečná činnost provozována, nasta
lali právní moc tohoto rozhodnutí v pojistné době, ne
bo z vážných zdravotních důvodů, které pojištěného při 
výkonu samostatné výdělečné činnosti přímo ohrožují 
na zdraví či životě nebo mu neumožňují tuto činnost 
nadále vykonávat a které vznikly bez jeho zavinění a ne
závisle na jeho vůli v pojistné době a pojištěný tuto sku
tečnost doloží pojistiteli a zároveň následné zařazení 
pojištěného do evidence uchazečů o zaměstnání dolo
žené potvrzením příslušného úřadu práce.

Článek 8 
Pojištění nevyužité dovolené

1.   Pojistnou událostí je předčasné ukončení započaté cesty 
v důsledku:

 a) úmrtí pojištěného v průběhu cesty,
 b) úmrtí příbuzného pojištěného ve vlasti,
 c)  hospitalizace pojištěného v zahraničí v důsledku závaž

ného onemocnění nebo úrazu delší než 24 hod., pokud 
po ukončení hospitalizace následuje návrat pojištěného 
do vlasti (pouze při zahraničních cestách),

 d)  krádeži nebo vloupání do místa stálého bydliště (pouze 
při zahraničních cestách).

2.   Předmětem pojištění jsou náklady na nespotřebované služ
by vyplývající z uzavřené cestovní (či jiné) smlouvy o účasti 
na akci. 

3.   Náklady na nespotřebované služby se rozumí náklady na 
pobyt a stravu v hotelu, rekreačním objektu nebo jiném 
podobném středisku vzniklé nejdříve od 1. dne následující
ho po dni, ve kterém došlo k hospitalizaci nebo repatriaci 
ostatků pojištěného, pří úmrtí příbuzného vznikají 1. dne 
následujícího po odjezdu pojištěného do vlasti.

4.   Pojištění nevyužité dovolené začíná okamžikem nastoupe
ní cesty (nejdříve však dnem uvedeným v cestovní smlouvě 
jako počátek cesty), končí dnem ukončení dané cesty, nej
později však ve 24 hod. dne uvedeného na cestovní smlou
vě jako konec cesty.

5.   V případě pojistné události pojišťovna poskytne plnění ve 
výši 80 % doložených nákladů na nespotřebované služby, 
maximálně však 15 000 Kč.

6.   Pojišťovna kromě výluk uvedených ve VPPCP části I. článku 
10 a části II. oddílu D článku 4 není povinna poskytnout 
pojistné plnění:

 a) pokud byla pojištěnému poskytnuta cesta zdarma,
 b)  pokud k hospitalizaci pojištěného došlo zhoršením 

chronického onemocnění, které existovalo v okamžiku 
uzavření pojistné smlouvy, přičemž potřeba léčby moh
la být předvídána před nastoupením cesty.

7. Pojištěný, oprávněná osoba je povinen:
 a)  předčasné ukončení cesty písemně oznámit pojišťovně 

prostřednictvím řádně vyplněného tiskopisu pojišťovny 
Oznámení pojistné událostí z pojištění storna cesty (dá
le jen „Oznámení“).

 b)  k Oznámení přiložit kopii cestovní smlouvy, pokud byla 
vystavena a přiložit doklady o zaplacení pojistného a za
placení cesty a doložit případně další doklady, které si po
jišťovna vyžádá, dále podle charakteru pojistné události:

  –  lékařskou zprávu z nemocnice, ve které byl pojištěný 
hospitalizován, opatřenou úředně ověřeným překladem,

  –  úmrtní list, jeli vystaven v cizím jazyce, opatřený úřed
ně ověřeným překladem,

  –  policejní hlášení svědčící o události v místě bydliště,
  –  doklady o rozsahu nevyčerpání zaplacených služeb (ne

chat potvrdit cestovní kanceláří výši nákladů na nevyu
žité služby na Oznámení (v rubrice Nevratné náklady).

Článek 9
Typy pojištění

 Kódové  Pojištění       Pojištění cestovních  Pojištění storna cesty

 označení typu Územní léčebných   Úrazové pojištění   Pojištění odpovědnosti za škodu občana zavazadel  nevyužitá

 pojištění platnost výloh TN úmrtí DNL zdraví věc finanční 1 PU 1 věc storno cesty dovolená

 9.1. Pojištění pro pobyt v zahraničí a na dobu nezbytně nutnou k vykonání cesty – číslo smlouvy: 4313721419

E3150000 Evropa 3 000 000  není sjednáno   není sjednáno                            není sjednáno                           není sjednáno

S3170000 Svět 5 000 000  není sjednáno   není sjednáno                            není sjednáno                           není sjednáno

E3152236 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 30 000 15 000

E3152238 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 80 000 15 000

S3173297 Svět 5 000 000 400 000 200 000 40 000 2 000 000 1 000 000 500 000 30 000 5 000 50 000 15 000

S3173298 Svět 5 000 000 400 000 200 000 40 000 2 000 000 1 000 000 500 000 30 000 5 000 80 000 15 000

T1002020 Tuzemsko není sjednáno 200 000 100 000 20 000  není sjednáno  10 000 5 000                       není sjednáno

T1002022 Tuzemsko není sjednáno 200 000 100 000 20 000  není sjednáno  10 000 5 000 6 000 3 000

9.2. Pojištění na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k vykonání cesty – číslo smlouvy: 4313739619

E3152230 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000                       není sjednáno

E3152236 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 30 000 není sjednáno

9.3. Pojištění pro krátkodobé cesty – číslo smlouvy: 4313739619

E3192230 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000                       není sjednáno

E3152232 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 6 000 není sjednáno

storna cesty a také uplatní nárok na storno, 65 %.
  ec)  odchylně od VPPCP ostatním spolucestujícím, kte

ří jsou uvedeni na společné cestovní smlouvě či ji
ném rovnocenném dokumentu, za předpokladu, 
že mají sjednáno pojištění storna cesty a také 
uplatní nárok na storno, 50 %.

f)  Odchylně od čl. 1, oddíl D, část II. VPPCP 07, může být dů
vodem ke stornu cesty i ztráta zaměstnání pojištěného.

V tomto případě pojišťovna plní pojištěnému a příbuzným 
pojištěného, kteří tvoří společnou domácnost, kteří jsou uve
deni na společné cestovní
smlouvě a jsou pojištěni pojištěním storna cesty a také uplat
ní nárok, 80%.
 fa)  Vedle výluk uvedených v čl. 4, oddíl D, část II. VPPCP 

07, pojišťovna neposkytne pojistné plnění, dojdeli ke 
stornu cesty 

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí, která byla 
pojištěnému oznámena zaměstnavatelem před 
sjednaným počátkem pojištění, i když k rozvázání 
pracovního poměru došlo v pojistné době,

  – z důvodu ukončení pracovního poměru ve zkušeb
ní době,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí podanou za
městnancem,

  –  z důvodu ukončení pracovního poměru sjednaného 
na dobu určitou v době před počátkem pojištění 
nebo za jeho trvání,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí zaměstnava
tele, nesplňujeli zaměstnanec předpoklady stano
vené právními předpisy pro výkon sjednané práce 
nebo nesplňujeli bez zavinění zaměstnavatele po
žadavky pro řádný výkon této práce,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí zaměstnava
tele, jsouli u zaměstnance dány důvody, pro které 
by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pra
covní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti 
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k za
městnancem vykonávané práci, 

  –  z důvodu ztráty zaměstnání okamžitým zrušením 
pracovního poměru ze strany zaměstnavatele ve 
smyslu zákona,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání dohodou ve smyslu 
ustanovení § 49 zákoníku práce, s výjimkou přípa
dů, kdy byl pracovní poměr rozvázán dohodou z 
důvodů, pro které může dát zaměstnavatel pojiště
nému výpověď z organizačních důvodů nebo pro 
nadbytečnost, dále pozbylli zaměstnanec vzhle
dem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského 
posudku nebo rozhodnutí příslušného správního 
úřadu dlouhodobě způsobilosti konat dále dosa
vadní práci.

  –  Pojistitel dále neplní pro výluku z pojištění v přípa
dech, kdy pojištěný nevykonával výdělečnou činnost 
po dobu 12 měsíců bezprostředně předcházejících 
sjednání pojištění nebo tuto skutečnost věrohodnými 
doklady nedoloží.

    U osob samostatně výdělečně činných se pojištění 
nevztahuje a pojistitel neplní (výluky z pojištění) při 
přerušení podnikání a dále při ukončení podnikání z 
důvodů závislých na vůli pojištěného (zrušení živ
nostenského nebo jiného oprávnění k podnikatel
ské činnosti na návrh pojištěného). Pojistitel neplní 
rovněž v případě, kdy soudem nebo správním orgá
nem bylo rozhodnuto o odejmutí nebo pozastavení 
oprávnění k podnikání, a to na základě zavinění po
jištěného spočívajícího ve spáchání trestného činu, 
správního deliktu anebo přestupku.

 fb)  V případě storna cesty z důvodu ztráty zaměstnání je 
pojištěný povinen k Oznámení pojistné události z po
jištění storna cesty přiložit tyto doklady:

  –  kopii výpovědi nebo dohody o rozvázání pracovního 
poměru nebo kopií okamžitého zrušení pracovního 
poměru, zrušilli pojištěný pracovní poměr okamžitě 
ve smyslu ustanovení § 56 zákoníku práce,

  –  kopii rozhodnutí příslušného živnostenského úřadu 
o zrušení živnostenského oprávnění nebo rozhod

nutí stavovské organizace či profesního sdružení o 
zániku oprávnění pojištěného k výkonu samostatné 
výdělečné činnosti

  –  kopii „Rozhodnutí o přiznání hmotného zabezpeče
ní“ (podpory v nezaměstnanosti) vystaveného pří
slušným úřadem práce s vyznačeným datem, od kte
rého je pojištěnému přiznáno hmotné zabezpečení, 
nebo potvrzením, že je veden v evidenci uchazečů o 
zaměstnání a pobírá dávky sociálního zabezpečení či 
státní sociální podpory v případech, kdy mu hmotné 
zabezpečení uchazečů o zaměstnání nenáleží,

  –  kopii dokladů (pracovní smlouvy, přiznání k dani z 
příjmu apod.), ze kterých bude zřejmé, že výdělečná 
činnost pojištěného bez přerušení trvala nejméně 
po dobu 12 měsíců bezprostředně předcházejících 
sjednání pojištění.

 g)  Odchylně od čl. 1, oddíl D, část II. VPPCP 07, může 
být důvodem ke stornu cesty i:

  ga)  krádež nebo vloupání do místa trvalého bydliště 
nebo do podniku, který je vlastnictvím jednoho z 
klientů uvedených na společné cestovní smlouvě 
či jiném rovnocenném dokumentu, ke kterému 
dojde v době maximálně 7 dnů před plánovaným 
počátkem cesty

  gb)  živelná pohroma v místě trvalého bydliště jedno
ho z pojištěných uvedených na společné cestovní 
smlouvě či jiném rovnocenném dokumentu, jestli
že k ní došlo po sjednání pojištění a jestliže z to
hoto důvodu pojištěný nemůže nastoupit cestu.

  gc)  ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cí
lové destinace nebo v cílové destinaci přírodní ka
tastrofou, jestliže k ní došlo po sjednání pojištění. 
V tomto případě se pojištění vztahuje např. na 
zrušení letu v důsledku přerušení leteckého pro
vozu. Přírodní katastrofou se v tomto případě ro
zumí sopečná erupce, zemětřesení o síle min. 6 
stupňů Richterovy stupnice, tsunami, povodeň, 
záplava vichřice dosahující min. 9. stupně Beau
fortovy stupnice, nebo požár.

  gd)  ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cí
lové destinace nebo v cílové destinaci epidemií 
oficiálně vyhlášenou místními nebo mezinárodní
mi úřady, nebo ministerstvem zdravotnictví či mi
nisterstvem zahraničních věcí ČR, pokud k jejímu 
vyhlášení došlo po sjednání pojištění.

  ge)  ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cílo
vé destinace nebo v cílové destinaci válkou, občan
skými nepokoji či jinými násilnými nepokoji, vyhláše
nými místními, mezinárodními úřady nebo 
Ministerstvem zahraničních věcí ČR po sjednání po
jištění. 

   Pojišťovna plní v případech uvedených v bodu g) po
jištěným uvedeným na společné cestovní smlouvě či 
jiném rovnocenném dokumentu (max. však 5 oso
bám), pokud jsou pojištěni pojištěním storna cesty a 
uplatňují nárok, 80%.

 h)  Odchylně od článku 6, oddíl D, část II VPPCP se ujed
nává, že příbuzným pojištěného jsou – otec, matka, 
manžel, manželka, druh, družka, pokud mají a proká
ží společné bydliště, děti, sourozenci, prarodiče, vnou
čata, rodiče manžela nebo manželky pojištěného/dru
ha, družky pojištěného, pokud mají a prokáží společné 
bydliště, zeť, snacha. 

 i)  Ruší se ustanovení čl. 2, bodu 3, oddíl D, část II VPPCP.
 j)  Ruší se ustanovení čl. 4 bod 1 b) a f), oddíl D, část II 

VPPCP.
 k)  Odchylně od čl. 4, bod 1 d), oddíl D, část II VPPCP se 

ujednává, že storno cesty může být uplatněno i mimo 
pojistnou dobu, nebyloli možno z objektivních příčin 
storno uplatnit, za předpokladu, že příčina storna cesty 
nastala v pojistné době.

 l)  Ztrátou zaměstnání se rozumí ukončení pracovního po
měru z důvodů uvedených v § 52 písm. a), b) c) a e) zák. 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále 
jen „zákoník práce“), dále zrušilli zaměstnanec pracov
ní poměr okamžitě z důvodů stanovených v § 56 záko

níku práce a zároveň následné zařazení pojištěného do 
evidence uchazečů o zaměstnání doložené potvrzením 
příslušného úřadu práce.

   Ztrátou zaměstnání se rovněž rozumí ukončení výkonu 
samostatné výdělečné činnosti z důvodu zániku které
koliv z podmínek způsobilosti k výkonu této činnosti 
stanovené samostatným zákonem, na jehož základě 
byla samostatná výdělečná činnost provozována, nasta
lali právní moc tohoto rozhodnutí v pojistné době, ne
bo z vážných zdravotních důvodů, které pojištěného při 
výkonu samostatné výdělečné činnosti přímo ohrožují 
na zdraví či životě nebo mu neumožňují tuto činnost 
nadále vykonávat a které vznikly bez jeho zavinění a ne
závisle na jeho vůli v pojistné době a pojištěný tuto sku
tečnost doloží pojistiteli a zároveň následné zařazení 
pojištěného do evidence uchazečů o zaměstnání dolo
žené potvrzením příslušného úřadu práce.

Článek 8 
Pojištění nevyužité dovolené

1.   Pojistnou událostí je předčasné ukončení započaté cesty 
v důsledku:

 a) úmrtí pojištěného v průběhu cesty,
 b) úmrtí příbuzného pojištěného ve vlasti,
 c)  hospitalizace pojištěného v zahraničí v důsledku závaž

ného onemocnění nebo úrazu delší než 24 hod., pokud 
po ukončení hospitalizace následuje návrat pojištěného 
do vlasti (pouze při zahraničních cestách),

 d)  krádeži nebo vloupání do místa stálého bydliště (pouze 
při zahraničních cestách).

2.   Předmětem pojištění jsou náklady na nespotřebované služ
by vyplývající z uzavřené cestovní (či jiné) smlouvy o účasti 
na akci. 

3.   Náklady na nespotřebované služby se rozumí náklady na 
pobyt a stravu v hotelu, rekreačním objektu nebo jiném 
podobném středisku vzniklé nejdříve od 1. dne následující
ho po dni, ve kterém došlo k hospitalizaci nebo repatriaci 
ostatků pojištěného, pří úmrtí příbuzného vznikají 1. dne 
následujícího po odjezdu pojištěného do vlasti.

4.   Pojištění nevyužité dovolené začíná okamžikem nastoupe
ní cesty (nejdříve však dnem uvedeným v cestovní smlouvě 
jako počátek cesty), končí dnem ukončení dané cesty, nej
později však ve 24 hod. dne uvedeného na cestovní smlou
vě jako konec cesty.

5.   V případě pojistné události pojišťovna poskytne plnění ve 
výši 80 % doložených nákladů na nespotřebované služby, 
maximálně však 15 000 Kč.

6.   Pojišťovna kromě výluk uvedených ve VPPCP části I. článku 
10 a části II. oddílu D článku 4 není povinna poskytnout 
pojistné plnění:

 a) pokud byla pojištěnému poskytnuta cesta zdarma,
 b)  pokud k hospitalizaci pojištěného došlo zhoršením 

chronického onemocnění, které existovalo v okamžiku 
uzavření pojistné smlouvy, přičemž potřeba léčby moh
la být předvídána před nastoupením cesty.

7. Pojištěný, oprávněná osoba je povinen:
 a)  předčasné ukončení cesty písemně oznámit pojišťovně 

prostřednictvím řádně vyplněného tiskopisu pojišťovny 
Oznámení pojistné událostí z pojištění storna cesty (dá
le jen „Oznámení“).

 b)  k Oznámení přiložit kopii cestovní smlouvy, pokud byla 
vystavena a přiložit doklady o zaplacení pojistného a za
placení cesty a doložit případně další doklady, které si po
jišťovna vyžádá, dále podle charakteru pojistné události:

  –  lékařskou zprávu z nemocnice, ve které byl pojištěný 
hospitalizován, opatřenou úředně ověřeným překladem,

  –  úmrtní list, jeli vystaven v cizím jazyce, opatřený úřed
ně ověřeným překladem,

  –  policejní hlášení svědčící o události v místě bydliště,
  –  doklady o rozsahu nevyčerpání zaplacených služeb (ne

chat potvrdit cestovní kanceláří výši nákladů na nevyu
žité služby na Oznámení (v rubrice Nevratné náklady).

Článek 9
Typy pojištění

 Kódové  Pojištění       Pojištění cestovních  Pojištění storna cesty

 označení typu Územní léčebných   Úrazové pojištění   Pojištění odpovědnosti za škodu občana zavazadel  nevyužitá

 pojištění platnost výloh TN úmrtí DNL zdraví věc finanční 1 PU 1 věc storno cesty dovolená

 9.1. Pojištění pro pobyt v zahraničí a na dobu nezbytně nutnou k vykonání cesty – číslo smlouvy: 4313721419

E3150000 Evropa 3 000 000  není sjednáno   není sjednáno                            není sjednáno                           není sjednáno

S3170000 Svět 5 000 000  není sjednáno   není sjednáno                            není sjednáno                           není sjednáno

E3152236 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 30 000 15 000

E3152238 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 80 000 15 000

S3173297 Svět 5 000 000 400 000 200 000 40 000 2 000 000 1 000 000 500 000 30 000 5 000 50 000 15 000

S3173298 Svět 5 000 000 400 000 200 000 40 000 2 000 000 1 000 000 500 000 30 000 5 000 80 000 15 000

T1002020 Tuzemsko není sjednáno 200 000 100 000 20 000  není sjednáno  10 000 5 000                       není sjednáno

T1002022 Tuzemsko není sjednáno 200 000 100 000 20 000  není sjednáno  10 000 5 000 6 000 3 000

9.2. Pojištění na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k vykonání cesty – číslo smlouvy: 4313739619

E3152230 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000                       není sjednáno

E3152236 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 30 000 není sjednáno

9.3. Pojištění pro krátkodobé cesty – číslo smlouvy: 4313739619

E3192230 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000                       není sjednáno

E3152232 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 6 000 není sjednáno

storna cesty a také uplatní nárok na storno, 65 %.
  ec)  odchylně od VPPCP ostatním spolucestujícím, kte

ří jsou uvedeni na společné cestovní smlouvě či ji
ném rovnocenném dokumentu, za předpokladu, 
že mají sjednáno pojištění storna cesty a také 
uplatní nárok na storno, 50 %.

f)  Odchylně od čl. 1, oddíl D, část II. VPPCP 07, může být dů
vodem ke stornu cesty i ztráta zaměstnání pojištěného.

V tomto případě pojišťovna plní pojištěnému a příbuzným 
pojištěného, kteří tvoří společnou domácnost, kteří jsou uve
deni na společné cestovní
smlouvě a jsou pojištěni pojištěním storna cesty a také uplat
ní nárok, 80%.
 fa)  Vedle výluk uvedených v čl. 4, oddíl D, část II. VPPCP 

07, pojišťovna neposkytne pojistné plnění, dojdeli ke 
stornu cesty 

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí, která byla 
pojištěnému oznámena zaměstnavatelem před 
sjednaným počátkem pojištění, i když k rozvázání 
pracovního poměru došlo v pojistné době,

  – z důvodu ukončení pracovního poměru ve zkušeb
ní době,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí podanou za
městnancem,

  –  z důvodu ukončení pracovního poměru sjednaného 
na dobu určitou v době před počátkem pojištění 
nebo za jeho trvání,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí zaměstnava
tele, nesplňujeli zaměstnanec předpoklady stano
vené právními předpisy pro výkon sjednané práce 
nebo nesplňujeli bez zavinění zaměstnavatele po
žadavky pro řádný výkon této práce,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí zaměstnava
tele, jsouli u zaměstnance dány důvody, pro které 
by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pra
covní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti 
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k za
městnancem vykonávané práci, 

  –  z důvodu ztráty zaměstnání okamžitým zrušením 
pracovního poměru ze strany zaměstnavatele ve 
smyslu zákona,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání dohodou ve smyslu 
ustanovení § 49 zákoníku práce, s výjimkou přípa
dů, kdy byl pracovní poměr rozvázán dohodou z 
důvodů, pro které může dát zaměstnavatel pojiště
nému výpověď z organizačních důvodů nebo pro 
nadbytečnost, dále pozbylli zaměstnanec vzhle
dem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského 
posudku nebo rozhodnutí příslušného správního 
úřadu dlouhodobě způsobilosti konat dále dosa
vadní práci.

  –  Pojistitel dále neplní pro výluku z pojištění v přípa
dech, kdy pojištěný nevykonával výdělečnou činnost 
po dobu 12 měsíců bezprostředně předcházejících 
sjednání pojištění nebo tuto skutečnost věrohodnými 
doklady nedoloží.

    U osob samostatně výdělečně činných se pojištění 
nevztahuje a pojistitel neplní (výluky z pojištění) při 
přerušení podnikání a dále při ukončení podnikání z 
důvodů závislých na vůli pojištěného (zrušení živ
nostenského nebo jiného oprávnění k podnikatel
ské činnosti na návrh pojištěného). Pojistitel neplní 
rovněž v případě, kdy soudem nebo správním orgá
nem bylo rozhodnuto o odejmutí nebo pozastavení 
oprávnění k podnikání, a to na základě zavinění po
jištěného spočívajícího ve spáchání trestného činu, 
správního deliktu anebo přestupku.

 fb)  V případě storna cesty z důvodu ztráty zaměstnání je 
pojištěný povinen k Oznámení pojistné události z po
jištění storna cesty přiložit tyto doklady:

  –  kopii výpovědi nebo dohody o rozvázání pracovního 
poměru nebo kopií okamžitého zrušení pracovního 
poměru, zrušilli pojištěný pracovní poměr okamžitě 
ve smyslu ustanovení § 56 zákoníku práce,

  –  kopii rozhodnutí příslušného živnostenského úřadu 
o zrušení živnostenského oprávnění nebo rozhod

nutí stavovské organizace či profesního sdružení o 
zániku oprávnění pojištěného k výkonu samostatné 
výdělečné činnosti

  –  kopii „Rozhodnutí o přiznání hmotného zabezpeče
ní“ (podpory v nezaměstnanosti) vystaveného pří
slušným úřadem práce s vyznačeným datem, od kte
rého je pojištěnému přiznáno hmotné zabezpečení, 
nebo potvrzením, že je veden v evidenci uchazečů o 
zaměstnání a pobírá dávky sociálního zabezpečení či 
státní sociální podpory v případech, kdy mu hmotné 
zabezpečení uchazečů o zaměstnání nenáleží,

  –  kopii dokladů (pracovní smlouvy, přiznání k dani z 
příjmu apod.), ze kterých bude zřejmé, že výdělečná 
činnost pojištěného bez přerušení trvala nejméně 
po dobu 12 měsíců bezprostředně předcházejících 
sjednání pojištění.

 g)  Odchylně od čl. 1, oddíl D, část II. VPPCP 07, může 
být důvodem ke stornu cesty i:

  ga)  krádež nebo vloupání do místa trvalého bydliště 
nebo do podniku, který je vlastnictvím jednoho z 
klientů uvedených na společné cestovní smlouvě 
či jiném rovnocenném dokumentu, ke kterému 
dojde v době maximálně 7 dnů před plánovaným 
počátkem cesty

  gb)  živelná pohroma v místě trvalého bydliště jedno
ho z pojištěných uvedených na společné cestovní 
smlouvě či jiném rovnocenném dokumentu, jestli
že k ní došlo po sjednání pojištění a jestliže z to
hoto důvodu pojištěný nemůže nastoupit cestu.

  gc)  ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cí
lové destinace nebo v cílové destinaci přírodní ka
tastrofou, jestliže k ní došlo po sjednání pojištění. 
V tomto případě se pojištění vztahuje např. na 
zrušení letu v důsledku přerušení leteckého pro
vozu. Přírodní katastrofou se v tomto případě ro
zumí sopečná erupce, zemětřesení o síle min. 6 
stupňů Richterovy stupnice, tsunami, povodeň, 
záplava vichřice dosahující min. 9. stupně Beau
fortovy stupnice, nebo požár.

  gd)  ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cí
lové destinace nebo v cílové destinaci epidemií 
oficiálně vyhlášenou místními nebo mezinárodní
mi úřady, nebo ministerstvem zdravotnictví či mi
nisterstvem zahraničních věcí ČR, pokud k jejímu 
vyhlášení došlo po sjednání pojištění.

  ge)  ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cílo
vé destinace nebo v cílové destinaci válkou, občan
skými nepokoji či jinými násilnými nepokoji, vyhláše
nými místními, mezinárodními úřady nebo 
Ministerstvem zahraničních věcí ČR po sjednání po
jištění. 

   Pojišťovna plní v případech uvedených v bodu g) po
jištěným uvedeným na společné cestovní smlouvě či 
jiném rovnocenném dokumentu (max. však 5 oso
bám), pokud jsou pojištěni pojištěním storna cesty a 
uplatňují nárok, 80%.

 h)  Odchylně od článku 6, oddíl D, část II VPPCP se ujed
nává, že příbuzným pojištěného jsou – otec, matka, 
manžel, manželka, druh, družka, pokud mají a proká
ží společné bydliště, děti, sourozenci, prarodiče, vnou
čata, rodiče manžela nebo manželky pojištěného/dru
ha, družky pojištěného, pokud mají a prokáží společné 
bydliště, zeť, snacha. 

 i)  Ruší se ustanovení čl. 2, bodu 3, oddíl D, část II VPPCP.
 j)  Ruší se ustanovení čl. 4 bod 1 b) a f), oddíl D, část II 

VPPCP.
 k)  Odchylně od čl. 4, bod 1 d), oddíl D, část II VPPCP se 

ujednává, že storno cesty může být uplatněno i mimo 
pojistnou dobu, nebyloli možno z objektivních příčin 
storno uplatnit, za předpokladu, že příčina storna cesty 
nastala v pojistné době.

 l)  Ztrátou zaměstnání se rozumí ukončení pracovního po
měru z důvodů uvedených v § 52 písm. a), b) c) a e) zák. 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále 
jen „zákoník práce“), dále zrušilli zaměstnanec pracov
ní poměr okamžitě z důvodů stanovených v § 56 záko

níku práce a zároveň následné zařazení pojištěného do 
evidence uchazečů o zaměstnání doložené potvrzením 
příslušného úřadu práce.

   Ztrátou zaměstnání se rovněž rozumí ukončení výkonu 
samostatné výdělečné činnosti z důvodu zániku které
koliv z podmínek způsobilosti k výkonu této činnosti 
stanovené samostatným zákonem, na jehož základě 
byla samostatná výdělečná činnost provozována, nasta
lali právní moc tohoto rozhodnutí v pojistné době, ne
bo z vážných zdravotních důvodů, které pojištěného při 
výkonu samostatné výdělečné činnosti přímo ohrožují 
na zdraví či životě nebo mu neumožňují tuto činnost 
nadále vykonávat a které vznikly bez jeho zavinění a ne
závisle na jeho vůli v pojistné době a pojištěný tuto sku
tečnost doloží pojistiteli a zároveň následné zařazení 
pojištěného do evidence uchazečů o zaměstnání dolo
žené potvrzením příslušného úřadu práce.

Článek 8 
Pojištění nevyužité dovolené

1.   Pojistnou událostí je předčasné ukončení započaté cesty 
v důsledku:

 a) úmrtí pojištěného v průběhu cesty,
 b) úmrtí příbuzného pojištěného ve vlasti,
 c)  hospitalizace pojištěného v zahraničí v důsledku závaž

ného onemocnění nebo úrazu delší než 24 hod., pokud 
po ukončení hospitalizace následuje návrat pojištěného 
do vlasti (pouze při zahraničních cestách),

 d)  krádeži nebo vloupání do místa stálého bydliště (pouze 
při zahraničních cestách).

2.   Předmětem pojištění jsou náklady na nespotřebované služ
by vyplývající z uzavřené cestovní (či jiné) smlouvy o účasti 
na akci. 

3.   Náklady na nespotřebované služby se rozumí náklady na 
pobyt a stravu v hotelu, rekreačním objektu nebo jiném 
podobném středisku vzniklé nejdříve od 1. dne následující
ho po dni, ve kterém došlo k hospitalizaci nebo repatriaci 
ostatků pojištěného, pří úmrtí příbuzného vznikají 1. dne 
následujícího po odjezdu pojištěného do vlasti.

4.   Pojištění nevyužité dovolené začíná okamžikem nastoupe
ní cesty (nejdříve však dnem uvedeným v cestovní smlouvě 
jako počátek cesty), končí dnem ukončení dané cesty, nej
později však ve 24 hod. dne uvedeného na cestovní smlou
vě jako konec cesty.

5.   V případě pojistné události pojišťovna poskytne plnění ve 
výši 80 % doložených nákladů na nespotřebované služby, 
maximálně však 15 000 Kč.

6.   Pojišťovna kromě výluk uvedených ve VPPCP části I. článku 
10 a části II. oddílu D článku 4 není povinna poskytnout 
pojistné plnění:

 a) pokud byla pojištěnému poskytnuta cesta zdarma,
 b)  pokud k hospitalizaci pojištěného došlo zhoršením 

chronického onemocnění, které existovalo v okamžiku 
uzavření pojistné smlouvy, přičemž potřeba léčby moh
la být předvídána před nastoupením cesty.

7. Pojištěný, oprávněná osoba je povinen:
 a)  předčasné ukončení cesty písemně oznámit pojišťovně 

prostřednictvím řádně vyplněného tiskopisu pojišťovny 
Oznámení pojistné událostí z pojištění storna cesty (dá
le jen „Oznámení“).

 b)  k Oznámení přiložit kopii cestovní smlouvy, pokud byla 
vystavena a přiložit doklady o zaplacení pojistného a za
placení cesty a doložit případně další doklady, které si po
jišťovna vyžádá, dále podle charakteru pojistné události:

  –  lékařskou zprávu z nemocnice, ve které byl pojištěný 
hospitalizován, opatřenou úředně ověřeným překladem,

  –  úmrtní list, jeli vystaven v cizím jazyce, opatřený úřed
ně ověřeným překladem,

  –  policejní hlášení svědčící o události v místě bydliště,
  –  doklady o rozsahu nevyčerpání zaplacených služeb (ne

chat potvrdit cestovní kanceláří výši nákladů na nevyu
žité služby na Oznámení (v rubrice Nevratné náklady).

Článek 9
Typy pojištění

 Kódové  Pojištění       Pojištění cestovních  Pojištění storna cesty

 označení typu Územní léčebných   Úrazové pojištění   Pojištění odpovědnosti za škodu občana zavazadel  nevyužitá

 pojištění platnost výloh TN úmrtí DNL zdraví věc finanční 1 PU 1 věc storno cesty dovolená

 9.1. Pojištění pro pobyt v zahraničí a na dobu nezbytně nutnou k vykonání cesty – číslo smlouvy: 4313721419

E3150000 Evropa 3 000 000  není sjednáno   není sjednáno                            není sjednáno                           není sjednáno

S3170000 Svět 5 000 000  není sjednáno   není sjednáno                            není sjednáno                           není sjednáno

E3152236 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 30 000 15 000

E3152238 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 80 000 15 000

S3173297 Svět 5 000 000 400 000 200 000 40 000 2 000 000 1 000 000 500 000 30 000 5 000 50 000 15 000

S3173298 Svět 5 000 000 400 000 200 000 40 000 2 000 000 1 000 000 500 000 30 000 5 000 80 000 15 000

T1002020 Tuzemsko není sjednáno 200 000 100 000 20 000  není sjednáno  10 000 5 000                       není sjednáno

T1002022 Tuzemsko není sjednáno 200 000 100 000 20 000  není sjednáno  10 000 5 000 6 000 3 000

9.2. Pojištění na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k vykonání cesty – číslo smlouvy: 4313739619

E3152230 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000                       není sjednáno

E3152236 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 30 000 není sjednáno

9.3. Pojištění pro krátkodobé cesty – číslo smlouvy: 4313739619

E3192230 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000                       není sjednáno

E3152232 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 6 000 není sjednáno

storna cesty a také uplatní nárok na storno, 65 %.
  ec)  odchylně od VPPCP ostatním spolucestujícím, kte

ří jsou uvedeni na společné cestovní smlouvě či ji
ném rovnocenném dokumentu, za předpokladu, 
že mají sjednáno pojištění storna cesty a také 
uplatní nárok na storno, 50 %.

f)  Odchylně od čl. 1, oddíl D, část II. VPPCP 07, může být dů
vodem ke stornu cesty i ztráta zaměstnání pojištěného.

V tomto případě pojišťovna plní pojištěnému a příbuzným 
pojištěného, kteří tvoří společnou domácnost, kteří jsou uve
deni na společné cestovní
smlouvě a jsou pojištěni pojištěním storna cesty a také uplat
ní nárok, 80%.
 fa)  Vedle výluk uvedených v čl. 4, oddíl D, část II. VPPCP 

07, pojišťovna neposkytne pojistné plnění, dojdeli ke 
stornu cesty 

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí, která byla 
pojištěnému oznámena zaměstnavatelem před 
sjednaným počátkem pojištění, i když k rozvázání 
pracovního poměru došlo v pojistné době,

  – z důvodu ukončení pracovního poměru ve zkušeb
ní době,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí podanou za
městnancem,

  –  z důvodu ukončení pracovního poměru sjednaného 
na dobu určitou v době před počátkem pojištění 
nebo za jeho trvání,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí zaměstnava
tele, nesplňujeli zaměstnanec předpoklady stano
vené právními předpisy pro výkon sjednané práce 
nebo nesplňujeli bez zavinění zaměstnavatele po
žadavky pro řádný výkon této práce,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí zaměstnava
tele, jsouli u zaměstnance dány důvody, pro které 
by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pra
covní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti 
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k za
městnancem vykonávané práci, 

  –  z důvodu ztráty zaměstnání okamžitým zrušením 
pracovního poměru ze strany zaměstnavatele ve 
smyslu zákona,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání dohodou ve smyslu 
ustanovení § 49 zákoníku práce, s výjimkou přípa
dů, kdy byl pracovní poměr rozvázán dohodou z 
důvodů, pro které může dát zaměstnavatel pojiště
nému výpověď z organizačních důvodů nebo pro 
nadbytečnost, dále pozbylli zaměstnanec vzhle
dem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského 
posudku nebo rozhodnutí příslušného správního 
úřadu dlouhodobě způsobilosti konat dále dosa
vadní práci.

  –  Pojistitel dále neplní pro výluku z pojištění v přípa
dech, kdy pojištěný nevykonával výdělečnou činnost 
po dobu 12 měsíců bezprostředně předcházejících 
sjednání pojištění nebo tuto skutečnost věrohodnými 
doklady nedoloží.

    U osob samostatně výdělečně činných se pojištění 
nevztahuje a pojistitel neplní (výluky z pojištění) při 
přerušení podnikání a dále při ukončení podnikání z 
důvodů závislých na vůli pojištěného (zrušení živ
nostenského nebo jiného oprávnění k podnikatel
ské činnosti na návrh pojištěného). Pojistitel neplní 
rovněž v případě, kdy soudem nebo správním orgá
nem bylo rozhodnuto o odejmutí nebo pozastavení 
oprávnění k podnikání, a to na základě zavinění po
jištěného spočívajícího ve spáchání trestného činu, 
správního deliktu anebo přestupku.

 fb)  V případě storna cesty z důvodu ztráty zaměstnání je 
pojištěný povinen k Oznámení pojistné události z po
jištění storna cesty přiložit tyto doklady:

  –  kopii výpovědi nebo dohody o rozvázání pracovního 
poměru nebo kopií okamžitého zrušení pracovního 
poměru, zrušilli pojištěný pracovní poměr okamžitě 
ve smyslu ustanovení § 56 zákoníku práce,

  –  kopii rozhodnutí příslušného živnostenského úřadu 
o zrušení živnostenského oprávnění nebo rozhod

nutí stavovské organizace či profesního sdružení o 
zániku oprávnění pojištěného k výkonu samostatné 
výdělečné činnosti

  –  kopii „Rozhodnutí o přiznání hmotného zabezpeče
ní“ (podpory v nezaměstnanosti) vystaveného pří
slušným úřadem práce s vyznačeným datem, od kte
rého je pojištěnému přiznáno hmotné zabezpečení, 
nebo potvrzením, že je veden v evidenci uchazečů o 
zaměstnání a pobírá dávky sociálního zabezpečení či 
státní sociální podpory v případech, kdy mu hmotné 
zabezpečení uchazečů o zaměstnání nenáleží,

  –  kopii dokladů (pracovní smlouvy, přiznání k dani z 
příjmu apod.), ze kterých bude zřejmé, že výdělečná 
činnost pojištěného bez přerušení trvala nejméně 
po dobu 12 měsíců bezprostředně předcházejících 
sjednání pojištění.

 g)  Odchylně od čl. 1, oddíl D, část II. VPPCP 07, může 
být důvodem ke stornu cesty i:

  ga)  krádež nebo vloupání do místa trvalého bydliště 
nebo do podniku, který je vlastnictvím jednoho z 
klientů uvedených na společné cestovní smlouvě 
či jiném rovnocenném dokumentu, ke kterému 
dojde v době maximálně 7 dnů před plánovaným 
počátkem cesty

  gb)  živelná pohroma v místě trvalého bydliště jedno
ho z pojištěných uvedených na společné cestovní 
smlouvě či jiném rovnocenném dokumentu, jestli
že k ní došlo po sjednání pojištění a jestliže z to
hoto důvodu pojištěný nemůže nastoupit cestu.

  gc)  ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cí
lové destinace nebo v cílové destinaci přírodní ka
tastrofou, jestliže k ní došlo po sjednání pojištění. 
V tomto případě se pojištění vztahuje např. na 
zrušení letu v důsledku přerušení leteckého pro
vozu. Přírodní katastrofou se v tomto případě ro
zumí sopečná erupce, zemětřesení o síle min. 6 
stupňů Richterovy stupnice, tsunami, povodeň, 
záplava vichřice dosahující min. 9. stupně Beau
fortovy stupnice, nebo požár.

  gd)  ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cí
lové destinace nebo v cílové destinaci epidemií 
oficiálně vyhlášenou místními nebo mezinárodní
mi úřady, nebo ministerstvem zdravotnictví či mi
nisterstvem zahraničních věcí ČR, pokud k jejímu 
vyhlášení došlo po sjednání pojištění.

  ge)  ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cílo
vé destinace nebo v cílové destinaci válkou, občan
skými nepokoji či jinými násilnými nepokoji, vyhláše
nými místními, mezinárodními úřady nebo 
Ministerstvem zahraničních věcí ČR po sjednání po
jištění. 

   Pojišťovna plní v případech uvedených v bodu g) po
jištěným uvedeným na společné cestovní smlouvě či 
jiném rovnocenném dokumentu (max. však 5 oso
bám), pokud jsou pojištěni pojištěním storna cesty a 
uplatňují nárok, 80%.

 h)  Odchylně od článku 6, oddíl D, část II VPPCP se ujed
nává, že příbuzným pojištěného jsou – otec, matka, 
manžel, manželka, druh, družka, pokud mají a proká
ží společné bydliště, děti, sourozenci, prarodiče, vnou
čata, rodiče manžela nebo manželky pojištěného/dru
ha, družky pojištěného, pokud mají a prokáží společné 
bydliště, zeť, snacha. 

 i)  Ruší se ustanovení čl. 2, bodu 3, oddíl D, část II VPPCP.
 j)  Ruší se ustanovení čl. 4 bod 1 b) a f), oddíl D, část II 

VPPCP.
 k)  Odchylně od čl. 4, bod 1 d), oddíl D, část II VPPCP se 

ujednává, že storno cesty může být uplatněno i mimo 
pojistnou dobu, nebyloli možno z objektivních příčin 
storno uplatnit, za předpokladu, že příčina storna cesty 
nastala v pojistné době.

 l)  Ztrátou zaměstnání se rozumí ukončení pracovního po
měru z důvodů uvedených v § 52 písm. a), b) c) a e) zák. 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále 
jen „zákoník práce“), dále zrušilli zaměstnanec pracov
ní poměr okamžitě z důvodů stanovených v § 56 záko

níku práce a zároveň následné zařazení pojištěného do 
evidence uchazečů o zaměstnání doložené potvrzením 
příslušného úřadu práce.

   Ztrátou zaměstnání se rovněž rozumí ukončení výkonu 
samostatné výdělečné činnosti z důvodu zániku které
koliv z podmínek způsobilosti k výkonu této činnosti 
stanovené samostatným zákonem, na jehož základě 
byla samostatná výdělečná činnost provozována, nasta
lali právní moc tohoto rozhodnutí v pojistné době, ne
bo z vážných zdravotních důvodů, které pojištěného při 
výkonu samostatné výdělečné činnosti přímo ohrožují 
na zdraví či životě nebo mu neumožňují tuto činnost 
nadále vykonávat a které vznikly bez jeho zavinění a ne
závisle na jeho vůli v pojistné době a pojištěný tuto sku
tečnost doloží pojistiteli a zároveň následné zařazení 
pojištěného do evidence uchazečů o zaměstnání dolo
žené potvrzením příslušného úřadu práce.

Článek 8 
Pojištění nevyužité dovolené

1.   Pojistnou událostí je předčasné ukončení započaté cesty 
v důsledku:

 a) úmrtí pojištěného v průběhu cesty,
 b) úmrtí příbuzného pojištěného ve vlasti,
 c)  hospitalizace pojištěného v zahraničí v důsledku závaž

ného onemocnění nebo úrazu delší než 24 hod., pokud 
po ukončení hospitalizace následuje návrat pojištěného 
do vlasti (pouze při zahraničních cestách),

 d)  krádeži nebo vloupání do místa stálého bydliště (pouze 
při zahraničních cestách).

2.   Předmětem pojištění jsou náklady na nespotřebované služ
by vyplývající z uzavřené cestovní (či jiné) smlouvy o účasti 
na akci. 

3.   Náklady na nespotřebované služby se rozumí náklady na 
pobyt a stravu v hotelu, rekreačním objektu nebo jiném 
podobném středisku vzniklé nejdříve od 1. dne následující
ho po dni, ve kterém došlo k hospitalizaci nebo repatriaci 
ostatků pojištěného, pří úmrtí příbuzného vznikají 1. dne 
následujícího po odjezdu pojištěného do vlasti.

4.   Pojištění nevyužité dovolené začíná okamžikem nastoupe
ní cesty (nejdříve však dnem uvedeným v cestovní smlouvě 
jako počátek cesty), končí dnem ukončení dané cesty, nej
později však ve 24 hod. dne uvedeného na cestovní smlou
vě jako konec cesty.

5.   V případě pojistné události pojišťovna poskytne plnění ve 
výši 80 % doložených nákladů na nespotřebované služby, 
maximálně však 15 000 Kč.

6.   Pojišťovna kromě výluk uvedených ve VPPCP části I. článku 
10 a části II. oddílu D článku 4 není povinna poskytnout 
pojistné plnění:

 a) pokud byla pojištěnému poskytnuta cesta zdarma,
 b)  pokud k hospitalizaci pojištěného došlo zhoršením 

chronického onemocnění, které existovalo v okamžiku 
uzavření pojistné smlouvy, přičemž potřeba léčby moh
la být předvídána před nastoupením cesty.

7. Pojištěný, oprávněná osoba je povinen:
 a)  předčasné ukončení cesty písemně oznámit pojišťovně 

prostřednictvím řádně vyplněného tiskopisu pojišťovny 
Oznámení pojistné událostí z pojištění storna cesty (dá
le jen „Oznámení“).

 b)  k Oznámení přiložit kopii cestovní smlouvy, pokud byla 
vystavena a přiložit doklady o zaplacení pojistného a za
placení cesty a doložit případně další doklady, které si po
jišťovna vyžádá, dále podle charakteru pojistné události:

  –  lékařskou zprávu z nemocnice, ve které byl pojištěný 
hospitalizován, opatřenou úředně ověřeným překladem,

  –  úmrtní list, jeli vystaven v cizím jazyce, opatřený úřed
ně ověřeným překladem,

  –  policejní hlášení svědčící o události v místě bydliště,
  –  doklady o rozsahu nevyčerpání zaplacených služeb (ne

chat potvrdit cestovní kanceláří výši nákladů na nevyu
žité služby na Oznámení (v rubrice Nevratné náklady).

Článek 9
Typy pojištění

 Kódové  Pojištění       Pojištění cestovních  Pojištění storna cesty

 označení typu Územní léčebných   Úrazové pojištění   Pojištění odpovědnosti za škodu občana zavazadel  nevyužitá

 pojištění platnost výloh TN úmrtí DNL zdraví věc finanční 1 PU 1 věc storno cesty dovolená

 9.1. Pojištění pro pobyt v zahraničí a na dobu nezbytně nutnou k vykonání cesty – číslo smlouvy: 4313721419

E3150000 Evropa 3 000 000  není sjednáno   není sjednáno                            není sjednáno                           není sjednáno

S3170000 Svět 5 000 000  není sjednáno   není sjednáno                            není sjednáno                           není sjednáno

E3152236 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 30 000 15 000

E3152238 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 80 000 15 000

S3173297 Svět 5 000 000 400 000 200 000 40 000 2 000 000 1 000 000 500 000 30 000 5 000 50 000 15 000

S3173298 Svět 5 000 000 400 000 200 000 40 000 2 000 000 1 000 000 500 000 30 000 5 000 80 000 15 000

T1002020 Tuzemsko není sjednáno 200 000 100 000 20 000  není sjednáno  10 000 5 000                       není sjednáno

T1002022 Tuzemsko není sjednáno 200 000 100 000 20 000  není sjednáno  10 000 5 000 6 000 3 000

9.2. Pojištění na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k vykonání cesty – číslo smlouvy: 4313739619

E3152230 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000                       není sjednáno

E3152236 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 30 000 není sjednáno

9.3. Pojištění pro krátkodobé cesty – číslo smlouvy: 4313739619

E3192230 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000                       není sjednáno

E3152232 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 6 000 není sjednáno

storna cesty a také uplatní nárok na storno, 65 %.
  ec)  odchylně od VPPCP ostatním spolucestujícím, kte

ří jsou uvedeni na společné cestovní smlouvě či ji
ném rovnocenném dokumentu, za předpokladu, 
že mají sjednáno pojištění storna cesty a také 
uplatní nárok na storno, 50 %.

f)  Odchylně od čl. 1, oddíl D, část II. VPPCP 07, může být dů
vodem ke stornu cesty i ztráta zaměstnání pojištěného.

V tomto případě pojišťovna plní pojištěnému a příbuzným 
pojištěného, kteří tvoří společnou domácnost, kteří jsou uve
deni na společné cestovní
smlouvě a jsou pojištěni pojištěním storna cesty a také uplat
ní nárok, 80%.
 fa)  Vedle výluk uvedených v čl. 4, oddíl D, část II. VPPCP 

07, pojišťovna neposkytne pojistné plnění, dojdeli ke 
stornu cesty 

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí, která byla 
pojištěnému oznámena zaměstnavatelem před 
sjednaným počátkem pojištění, i když k rozvázání 
pracovního poměru došlo v pojistné době,

  – z důvodu ukončení pracovního poměru ve zkušeb
ní době,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí podanou za
městnancem,

  –  z důvodu ukončení pracovního poměru sjednaného 
na dobu určitou v době před počátkem pojištění 
nebo za jeho trvání,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí zaměstnava
tele, nesplňujeli zaměstnanec předpoklady stano
vené právními předpisy pro výkon sjednané práce 
nebo nesplňujeli bez zavinění zaměstnavatele po
žadavky pro řádný výkon této práce,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí zaměstnava
tele, jsouli u zaměstnance dány důvody, pro které 
by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pra
covní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti 
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k za
městnancem vykonávané práci, 

  –  z důvodu ztráty zaměstnání okamžitým zrušením 
pracovního poměru ze strany zaměstnavatele ve 
smyslu zákona,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání dohodou ve smyslu 
ustanovení § 49 zákoníku práce, s výjimkou přípa
dů, kdy byl pracovní poměr rozvázán dohodou z 
důvodů, pro které může dát zaměstnavatel pojiště
nému výpověď z organizačních důvodů nebo pro 
nadbytečnost, dále pozbylli zaměstnanec vzhle
dem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského 
posudku nebo rozhodnutí příslušného správního 
úřadu dlouhodobě způsobilosti konat dále dosa
vadní práci.

  –  Pojistitel dále neplní pro výluku z pojištění v přípa
dech, kdy pojištěný nevykonával výdělečnou činnost 
po dobu 12 měsíců bezprostředně předcházejících 
sjednání pojištění nebo tuto skutečnost věrohodnými 
doklady nedoloží.

    U osob samostatně výdělečně činných se pojištění 
nevztahuje a pojistitel neplní (výluky z pojištění) při 
přerušení podnikání a dále při ukončení podnikání z 
důvodů závislých na vůli pojištěného (zrušení živ
nostenského nebo jiného oprávnění k podnikatel
ské činnosti na návrh pojištěného). Pojistitel neplní 
rovněž v případě, kdy soudem nebo správním orgá
nem bylo rozhodnuto o odejmutí nebo pozastavení 
oprávnění k podnikání, a to na základě zavinění po
jištěného spočívajícího ve spáchání trestného činu, 
správního deliktu anebo přestupku.

 fb)  V případě storna cesty z důvodu ztráty zaměstnání je 
pojištěný povinen k Oznámení pojistné události z po
jištění storna cesty přiložit tyto doklady:

  –  kopii výpovědi nebo dohody o rozvázání pracovního 
poměru nebo kopií okamžitého zrušení pracovního 
poměru, zrušilli pojištěný pracovní poměr okamžitě 
ve smyslu ustanovení § 56 zákoníku práce,

  –  kopii rozhodnutí příslušného živnostenského úřadu 
o zrušení živnostenského oprávnění nebo rozhod

nutí stavovské organizace či profesního sdružení o 
zániku oprávnění pojištěného k výkonu samostatné 
výdělečné činnosti

  –  kopii „Rozhodnutí o přiznání hmotného zabezpeče
ní“ (podpory v nezaměstnanosti) vystaveného pří
slušným úřadem práce s vyznačeným datem, od kte
rého je pojištěnému přiznáno hmotné zabezpečení, 
nebo potvrzením, že je veden v evidenci uchazečů o 
zaměstnání a pobírá dávky sociálního zabezpečení či 
státní sociální podpory v případech, kdy mu hmotné 
zabezpečení uchazečů o zaměstnání nenáleží,

  –  kopii dokladů (pracovní smlouvy, přiznání k dani z 
příjmu apod.), ze kterých bude zřejmé, že výdělečná 
činnost pojištěného bez přerušení trvala nejméně 
po dobu 12 měsíců bezprostředně předcházejících 
sjednání pojištění.

 g)  Odchylně od čl. 1, oddíl D, část II. VPPCP 07, může 
být důvodem ke stornu cesty i:

  ga)  krádež nebo vloupání do místa trvalého bydliště 
nebo do podniku, který je vlastnictvím jednoho z 
klientů uvedených na společné cestovní smlouvě 
či jiném rovnocenném dokumentu, ke kterému 
dojde v době maximálně 7 dnů před plánovaným 
počátkem cesty

  gb)  živelná pohroma v místě trvalého bydliště jedno
ho z pojištěných uvedených na společné cestovní 
smlouvě či jiném rovnocenném dokumentu, jestli
že k ní došlo po sjednání pojištění a jestliže z to
hoto důvodu pojištěný nemůže nastoupit cestu.

  gc)  ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cí
lové destinace nebo v cílové destinaci přírodní ka
tastrofou, jestliže k ní došlo po sjednání pojištění. 
V tomto případě se pojištění vztahuje např. na 
zrušení letu v důsledku přerušení leteckého pro
vozu. Přírodní katastrofou se v tomto případě ro
zumí sopečná erupce, zemětřesení o síle min. 6 
stupňů Richterovy stupnice, tsunami, povodeň, 
záplava vichřice dosahující min. 9. stupně Beau
fortovy stupnice, nebo požár.

  gd)  ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cí
lové destinace nebo v cílové destinaci epidemií 
oficiálně vyhlášenou místními nebo mezinárodní
mi úřady, nebo ministerstvem zdravotnictví či mi
nisterstvem zahraničních věcí ČR, pokud k jejímu 
vyhlášení došlo po sjednání pojištění.

  ge)  ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cílo
vé destinace nebo v cílové destinaci válkou, občan
skými nepokoji či jinými násilnými nepokoji, vyhláše
nými místními, mezinárodními úřady nebo 
Ministerstvem zahraničních věcí ČR po sjednání po
jištění. 

   Pojišťovna plní v případech uvedených v bodu g) po
jištěným uvedeným na společné cestovní smlouvě či 
jiném rovnocenném dokumentu (max. však 5 oso
bám), pokud jsou pojištěni pojištěním storna cesty a 
uplatňují nárok, 80%.

 h)  Odchylně od článku 6, oddíl D, část II VPPCP se ujed
nává, že příbuzným pojištěného jsou – otec, matka, 
manžel, manželka, druh, družka, pokud mají a proká
ží společné bydliště, děti, sourozenci, prarodiče, vnou
čata, rodiče manžela nebo manželky pojištěného/dru
ha, družky pojištěného, pokud mají a prokáží společné 
bydliště, zeť, snacha. 

 i)  Ruší se ustanovení čl. 2, bodu 3, oddíl D, část II VPPCP.
 j)  Ruší se ustanovení čl. 4 bod 1 b) a f), oddíl D, část II 

VPPCP.
 k)  Odchylně od čl. 4, bod 1 d), oddíl D, část II VPPCP se 

ujednává, že storno cesty může být uplatněno i mimo 
pojistnou dobu, nebyloli možno z objektivních příčin 
storno uplatnit, za předpokladu, že příčina storna cesty 
nastala v pojistné době.

 l)  Ztrátou zaměstnání se rozumí ukončení pracovního po
měru z důvodů uvedených v § 52 písm. a), b) c) a e) zák. 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále 
jen „zákoník práce“), dále zrušilli zaměstnanec pracov
ní poměr okamžitě z důvodů stanovených v § 56 záko

níku práce a zároveň následné zařazení pojištěného do 
evidence uchazečů o zaměstnání doložené potvrzením 
příslušného úřadu práce.

   Ztrátou zaměstnání se rovněž rozumí ukončení výkonu 
samostatné výdělečné činnosti z důvodu zániku které
koliv z podmínek způsobilosti k výkonu této činnosti 
stanovené samostatným zákonem, na jehož základě 
byla samostatná výdělečná činnost provozována, nasta
lali právní moc tohoto rozhodnutí v pojistné době, ne
bo z vážných zdravotních důvodů, které pojištěného při 
výkonu samostatné výdělečné činnosti přímo ohrožují 
na zdraví či životě nebo mu neumožňují tuto činnost 
nadále vykonávat a které vznikly bez jeho zavinění a ne
závisle na jeho vůli v pojistné době a pojištěný tuto sku
tečnost doloží pojistiteli a zároveň následné zařazení 
pojištěného do evidence uchazečů o zaměstnání dolo
žené potvrzením příslušného úřadu práce.

Článek 8 
Pojištění nevyužité dovolené

1.   Pojistnou událostí je předčasné ukončení započaté cesty 
v důsledku:

 a) úmrtí pojištěného v průběhu cesty,
 b) úmrtí příbuzného pojištěného ve vlasti,
 c)  hospitalizace pojištěného v zahraničí v důsledku závaž

ného onemocnění nebo úrazu delší než 24 hod., pokud 
po ukončení hospitalizace následuje návrat pojištěného 
do vlasti (pouze při zahraničních cestách),

 d)  krádeži nebo vloupání do místa stálého bydliště (pouze 
při zahraničních cestách).

2.   Předmětem pojištění jsou náklady na nespotřebované služ
by vyplývající z uzavřené cestovní (či jiné) smlouvy o účasti 
na akci. 

3.   Náklady na nespotřebované služby se rozumí náklady na 
pobyt a stravu v hotelu, rekreačním objektu nebo jiném 
podobném středisku vzniklé nejdříve od 1. dne následující
ho po dni, ve kterém došlo k hospitalizaci nebo repatriaci 
ostatků pojištěného, pří úmrtí příbuzného vznikají 1. dne 
následujícího po odjezdu pojištěného do vlasti.

4.   Pojištění nevyužité dovolené začíná okamžikem nastoupe
ní cesty (nejdříve však dnem uvedeným v cestovní smlouvě 
jako počátek cesty), končí dnem ukončení dané cesty, nej
později však ve 24 hod. dne uvedeného na cestovní smlou
vě jako konec cesty.

5.   V případě pojistné události pojišťovna poskytne plnění ve 
výši 80 % doložených nákladů na nespotřebované služby, 
maximálně však 15 000 Kč.

6.   Pojišťovna kromě výluk uvedených ve VPPCP části I. článku 
10 a části II. oddílu D článku 4 není povinna poskytnout 
pojistné plnění:

 a) pokud byla pojištěnému poskytnuta cesta zdarma,
 b)  pokud k hospitalizaci pojištěného došlo zhoršením 

chronického onemocnění, které existovalo v okamžiku 
uzavření pojistné smlouvy, přičemž potřeba léčby moh
la být předvídána před nastoupením cesty.

7. Pojištěný, oprávněná osoba je povinen:
 a)  předčasné ukončení cesty písemně oznámit pojišťovně 

prostřednictvím řádně vyplněného tiskopisu pojišťovny 
Oznámení pojistné událostí z pojištění storna cesty (dá
le jen „Oznámení“).

 b)  k Oznámení přiložit kopii cestovní smlouvy, pokud byla 
vystavena a přiložit doklady o zaplacení pojistného a za
placení cesty a doložit případně další doklady, které si po
jišťovna vyžádá, dále podle charakteru pojistné události:

  –  lékařskou zprávu z nemocnice, ve které byl pojištěný 
hospitalizován, opatřenou úředně ověřeným překladem,

  –  úmrtní list, jeli vystaven v cizím jazyce, opatřený úřed
ně ověřeným překladem,

  –  policejní hlášení svědčící o události v místě bydliště,
  –  doklady o rozsahu nevyčerpání zaplacených služeb (ne

chat potvrdit cestovní kanceláří výši nákladů na nevyu
žité služby na Oznámení (v rubrice Nevratné náklady).

Článek 9
Typy pojištění

 Kódové  Pojištění       Pojištění cestovních  Pojištění storna cesty

 označení typu Územní léčebných   Úrazové pojištění   Pojištění odpovědnosti za škodu občana zavazadel  nevyužitá

 pojištění platnost výloh TN úmrtí DNL zdraví věc finanční 1 PU 1 věc storno cesty dovolená

 9.1. Pojištění pro pobyt v zahraničí a na dobu nezbytně nutnou k vykonání cesty – číslo smlouvy: 4313721419

E3150000 Evropa 3 000 000  není sjednáno   není sjednáno                            není sjednáno                           není sjednáno

S3170000 Svět 5 000 000  není sjednáno   není sjednáno                            není sjednáno                           není sjednáno

E3152236 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 30 000 15 000

E3152238 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 80 000 15 000

S3173297 Svět 5 000 000 400 000 200 000 40 000 2 000 000 1 000 000 500 000 30 000 5 000 50 000 15 000

S3173298 Svět 5 000 000 400 000 200 000 40 000 2 000 000 1 000 000 500 000 30 000 5 000 80 000 15 000

T1002020 Tuzemsko není sjednáno 200 000 100 000 20 000  není sjednáno  10 000 5 000                       není sjednáno

T1002022 Tuzemsko není sjednáno 200 000 100 000 20 000  není sjednáno  10 000 5 000 6 000 3 000

9.2. Pojištění na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k vykonání cesty – číslo smlouvy: 4313739619

E3152230 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000                       není sjednáno

E3152236 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 30 000 není sjednáno

9.3. Pojištění pro krátkodobé cesty – číslo smlouvy: 4313739619

E3192230 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000                       není sjednáno

E3152232 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 6 000 není sjednáno

storna cesty a také uplatní nárok na storno, 65 %.
  ec)  odchylně od VPPCP ostatním spolucestujícím, kte

ří jsou uvedeni na společné cestovní smlouvě či ji
ném rovnocenném dokumentu, za předpokladu, 
že mají sjednáno pojištění storna cesty a také 
uplatní nárok na storno, 50 %.

f)  Odchylně od čl. 1, oddíl D, část II. VPPCP 07, může být dů
vodem ke stornu cesty i ztráta zaměstnání pojištěného.

V tomto případě pojišťovna plní pojištěnému a příbuzným 
pojištěného, kteří tvoří společnou domácnost, kteří jsou uve
deni na společné cestovní
smlouvě a jsou pojištěni pojištěním storna cesty a také uplat
ní nárok, 80%.
 fa)  Vedle výluk uvedených v čl. 4, oddíl D, část II. VPPCP 

07, pojišťovna neposkytne pojistné plnění, dojdeli ke 
stornu cesty 

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí, která byla 
pojištěnému oznámena zaměstnavatelem před 
sjednaným počátkem pojištění, i když k rozvázání 
pracovního poměru došlo v pojistné době,

  – z důvodu ukončení pracovního poměru ve zkušeb
ní době,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí podanou za
městnancem,

  –  z důvodu ukončení pracovního poměru sjednaného 
na dobu určitou v době před počátkem pojištění 
nebo za jeho trvání,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí zaměstnava
tele, nesplňujeli zaměstnanec předpoklady stano
vené právními předpisy pro výkon sjednané práce 
nebo nesplňujeli bez zavinění zaměstnavatele po
žadavky pro řádný výkon této práce,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí zaměstnava
tele, jsouli u zaměstnance dány důvody, pro které 
by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pra
covní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti 
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k za
městnancem vykonávané práci, 

  –  z důvodu ztráty zaměstnání okamžitým zrušením 
pracovního poměru ze strany zaměstnavatele ve 
smyslu zákona,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání dohodou ve smyslu 
ustanovení § 49 zákoníku práce, s výjimkou přípa
dů, kdy byl pracovní poměr rozvázán dohodou z 
důvodů, pro které může dát zaměstnavatel pojiště
nému výpověď z organizačních důvodů nebo pro 
nadbytečnost, dále pozbylli zaměstnanec vzhle
dem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského 
posudku nebo rozhodnutí příslušného správního 
úřadu dlouhodobě způsobilosti konat dále dosa
vadní práci.

  –  Pojistitel dále neplní pro výluku z pojištění v přípa
dech, kdy pojištěný nevykonával výdělečnou činnost 
po dobu 12 měsíců bezprostředně předcházejících 
sjednání pojištění nebo tuto skutečnost věrohodnými 
doklady nedoloží.

    U osob samostatně výdělečně činných se pojištění 
nevztahuje a pojistitel neplní (výluky z pojištění) při 
přerušení podnikání a dále při ukončení podnikání z 
důvodů závislých na vůli pojištěného (zrušení živ
nostenského nebo jiného oprávnění k podnikatel
ské činnosti na návrh pojištěného). Pojistitel neplní 
rovněž v případě, kdy soudem nebo správním orgá
nem bylo rozhodnuto o odejmutí nebo pozastavení 
oprávnění k podnikání, a to na základě zavinění po
jištěného spočívajícího ve spáchání trestného činu, 
správního deliktu anebo přestupku.

 fb)  V případě storna cesty z důvodu ztráty zaměstnání je 
pojištěný povinen k Oznámení pojistné události z po
jištění storna cesty přiložit tyto doklady:

  –  kopii výpovědi nebo dohody o rozvázání pracovního 
poměru nebo kopií okamžitého zrušení pracovního 
poměru, zrušilli pojištěný pracovní poměr okamžitě 
ve smyslu ustanovení § 56 zákoníku práce,

  –  kopii rozhodnutí příslušného živnostenského úřadu 
o zrušení živnostenského oprávnění nebo rozhod

nutí stavovské organizace či profesního sdružení o 
zániku oprávnění pojištěného k výkonu samostatné 
výdělečné činnosti

  –  kopii „Rozhodnutí o přiznání hmotného zabezpeče
ní“ (podpory v nezaměstnanosti) vystaveného pří
slušným úřadem práce s vyznačeným datem, od kte
rého je pojištěnému přiznáno hmotné zabezpečení, 
nebo potvrzením, že je veden v evidenci uchazečů o 
zaměstnání a pobírá dávky sociálního zabezpečení či 
státní sociální podpory v případech, kdy mu hmotné 
zabezpečení uchazečů o zaměstnání nenáleží,

  –  kopii dokladů (pracovní smlouvy, přiznání k dani z 
příjmu apod.), ze kterých bude zřejmé, že výdělečná 
činnost pojištěného bez přerušení trvala nejméně 
po dobu 12 měsíců bezprostředně předcházejících 
sjednání pojištění.

 g)  Odchylně od čl. 1, oddíl D, část II. VPPCP 07, může 
být důvodem ke stornu cesty i:

  ga)  krádež nebo vloupání do místa trvalého bydliště 
nebo do podniku, který je vlastnictvím jednoho z 
klientů uvedených na společné cestovní smlouvě 
či jiném rovnocenném dokumentu, ke kterému 
dojde v době maximálně 7 dnů před plánovaným 
počátkem cesty

  gb)  živelná pohroma v místě trvalého bydliště jedno
ho z pojištěných uvedených na společné cestovní 
smlouvě či jiném rovnocenném dokumentu, jestli
že k ní došlo po sjednání pojištění a jestliže z to
hoto důvodu pojištěný nemůže nastoupit cestu.

  gc)  ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cí
lové destinace nebo v cílové destinaci přírodní ka
tastrofou, jestliže k ní došlo po sjednání pojištění. 
V tomto případě se pojištění vztahuje např. na 
zrušení letu v důsledku přerušení leteckého pro
vozu. Přírodní katastrofou se v tomto případě ro
zumí sopečná erupce, zemětřesení o síle min. 6 
stupňů Richterovy stupnice, tsunami, povodeň, 
záplava vichřice dosahující min. 9. stupně Beau
fortovy stupnice, nebo požár.

  gd)  ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cí
lové destinace nebo v cílové destinaci epidemií 
oficiálně vyhlášenou místními nebo mezinárodní
mi úřady, nebo ministerstvem zdravotnictví či mi
nisterstvem zahraničních věcí ČR, pokud k jejímu 
vyhlášení došlo po sjednání pojištění.

  ge)  ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cílo
vé destinace nebo v cílové destinaci válkou, občan
skými nepokoji či jinými násilnými nepokoji, vyhláše
nými místními, mezinárodními úřady nebo 
Ministerstvem zahraničních věcí ČR po sjednání po
jištění. 

   Pojišťovna plní v případech uvedených v bodu g) po
jištěným uvedeným na společné cestovní smlouvě či 
jiném rovnocenném dokumentu (max. však 5 oso
bám), pokud jsou pojištěni pojištěním storna cesty a 
uplatňují nárok, 80%.

 h)  Odchylně od článku 6, oddíl D, část II VPPCP se ujed
nává, že příbuzným pojištěného jsou – otec, matka, 
manžel, manželka, druh, družka, pokud mají a proká
ží společné bydliště, děti, sourozenci, prarodiče, vnou
čata, rodiče manžela nebo manželky pojištěného/dru
ha, družky pojištěného, pokud mají a prokáží společné 
bydliště, zeť, snacha. 

 i)  Ruší se ustanovení čl. 2, bodu 3, oddíl D, část II VPPCP.
 j)  Ruší se ustanovení čl. 4 bod 1 b) a f), oddíl D, část II 

VPPCP.
 k)  Odchylně od čl. 4, bod 1 d), oddíl D, část II VPPCP se 

ujednává, že storno cesty může být uplatněno i mimo 
pojistnou dobu, nebyloli možno z objektivních příčin 
storno uplatnit, za předpokladu, že příčina storna cesty 
nastala v pojistné době.

 l)  Ztrátou zaměstnání se rozumí ukončení pracovního po
měru z důvodů uvedených v § 52 písm. a), b) c) a e) zák. 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále 
jen „zákoník práce“), dále zrušilli zaměstnanec pracov
ní poměr okamžitě z důvodů stanovených v § 56 záko

níku práce a zároveň následné zařazení pojištěného do 
evidence uchazečů o zaměstnání doložené potvrzením 
příslušného úřadu práce.

   Ztrátou zaměstnání se rovněž rozumí ukončení výkonu 
samostatné výdělečné činnosti z důvodu zániku které
koliv z podmínek způsobilosti k výkonu této činnosti 
stanovené samostatným zákonem, na jehož základě 
byla samostatná výdělečná činnost provozována, nasta
lali právní moc tohoto rozhodnutí v pojistné době, ne
bo z vážných zdravotních důvodů, které pojištěného při 
výkonu samostatné výdělečné činnosti přímo ohrožují 
na zdraví či životě nebo mu neumožňují tuto činnost 
nadále vykonávat a které vznikly bez jeho zavinění a ne
závisle na jeho vůli v pojistné době a pojištěný tuto sku
tečnost doloží pojistiteli a zároveň následné zařazení 
pojištěného do evidence uchazečů o zaměstnání dolo
žené potvrzením příslušného úřadu práce.

Článek 8 
Pojištění nevyužité dovolené

1.   Pojistnou událostí je předčasné ukončení započaté cesty 
v důsledku:

 a) úmrtí pojištěného v průběhu cesty,
 b) úmrtí příbuzného pojištěného ve vlasti,
 c)  hospitalizace pojištěného v zahraničí v důsledku závaž

ného onemocnění nebo úrazu delší než 24 hod., pokud 
po ukončení hospitalizace následuje návrat pojištěného 
do vlasti (pouze při zahraničních cestách),

 d)  krádeži nebo vloupání do místa stálého bydliště (pouze 
při zahraničních cestách).

2.   Předmětem pojištění jsou náklady na nespotřebované služ
by vyplývající z uzavřené cestovní (či jiné) smlouvy o účasti 
na akci. 

3.   Náklady na nespotřebované služby se rozumí náklady na 
pobyt a stravu v hotelu, rekreačním objektu nebo jiném 
podobném středisku vzniklé nejdříve od 1. dne následující
ho po dni, ve kterém došlo k hospitalizaci nebo repatriaci 
ostatků pojištěného, pří úmrtí příbuzného vznikají 1. dne 
následujícího po odjezdu pojištěného do vlasti.

4.   Pojištění nevyužité dovolené začíná okamžikem nastoupe
ní cesty (nejdříve však dnem uvedeným v cestovní smlouvě 
jako počátek cesty), končí dnem ukončení dané cesty, nej
později však ve 24 hod. dne uvedeného na cestovní smlou
vě jako konec cesty.

5.   V případě pojistné události pojišťovna poskytne plnění ve 
výši 80 % doložených nákladů na nespotřebované služby, 
maximálně však 15 000 Kč.

6.   Pojišťovna kromě výluk uvedených ve VPPCP části I. článku 
10 a části II. oddílu D článku 4 není povinna poskytnout 
pojistné plnění:

 a) pokud byla pojištěnému poskytnuta cesta zdarma,
 b)  pokud k hospitalizaci pojištěného došlo zhoršením 

chronického onemocnění, které existovalo v okamžiku 
uzavření pojistné smlouvy, přičemž potřeba léčby moh
la být předvídána před nastoupením cesty.

7. Pojištěný, oprávněná osoba je povinen:
 a)  předčasné ukončení cesty písemně oznámit pojišťovně 

prostřednictvím řádně vyplněného tiskopisu pojišťovny 
Oznámení pojistné událostí z pojištění storna cesty (dá
le jen „Oznámení“).

 b)  k Oznámení přiložit kopii cestovní smlouvy, pokud byla 
vystavena a přiložit doklady o zaplacení pojistného a za
placení cesty a doložit případně další doklady, které si po
jišťovna vyžádá, dále podle charakteru pojistné události:

  –  lékařskou zprávu z nemocnice, ve které byl pojištěný 
hospitalizován, opatřenou úředně ověřeným překladem,

  –  úmrtní list, jeli vystaven v cizím jazyce, opatřený úřed
ně ověřeným překladem,

  –  policejní hlášení svědčící o události v místě bydliště,
  –  doklady o rozsahu nevyčerpání zaplacených služeb (ne

chat potvrdit cestovní kanceláří výši nákladů na nevyu
žité služby na Oznámení (v rubrice Nevratné náklady).

Článek 9
Typy pojištění

 Kódové  Pojištění       Pojištění cestovních  Pojištění storna cesty

 označení typu Územní léčebných   Úrazové pojištění   Pojištění odpovědnosti za škodu občana zavazadel  nevyužitá

 pojištění platnost výloh TN úmrtí DNL zdraví věc finanční 1 PU 1 věc storno cesty dovolená

 9.1. Pojištění pro pobyt v zahraničí a na dobu nezbytně nutnou k vykonání cesty – číslo smlouvy: 4313721419

E3150000 Evropa 3 000 000  není sjednáno   není sjednáno                            není sjednáno                           není sjednáno

S3170000 Svět 5 000 000  není sjednáno   není sjednáno                            není sjednáno                           není sjednáno

E3152236 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 30 000 15 000

E3152238 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 80 000 15 000

S3173297 Svět 5 000 000 400 000 200 000 40 000 2 000 000 1 000 000 500 000 30 000 5 000 50 000 15 000

S3173298 Svět 5 000 000 400 000 200 000 40 000 2 000 000 1 000 000 500 000 30 000 5 000 80 000 15 000

T1002020 Tuzemsko není sjednáno 200 000 100 000 20 000  není sjednáno  10 000 5 000                       není sjednáno

T1002022 Tuzemsko není sjednáno 200 000 100 000 20 000  není sjednáno  10 000 5 000 6 000 3 000

9.2. Pojištění na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k vykonání cesty – číslo smlouvy: 4313739619

E3152230 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000                       není sjednáno

E3152236 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 30 000 není sjednáno

9.3. Pojištění pro krátkodobé cesty – číslo smlouvy: 4313739619

E3192230 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000                       není sjednáno

E3152232 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 6 000 není sjednáno

storna cesty a také uplatní nárok na storno, 65 %.
  ec)  odchylně od VPPCP ostatním spolucestujícím, kte

ří jsou uvedeni na společné cestovní smlouvě či ji
ném rovnocenném dokumentu, za předpokladu, 
že mají sjednáno pojištění storna cesty a také 
uplatní nárok na storno, 50 %.

f)  Odchylně od čl. 1, oddíl D, část II. VPPCP 07, může být dů
vodem ke stornu cesty i ztráta zaměstnání pojištěného.

V tomto případě pojišťovna plní pojištěnému a příbuzným 
pojištěného, kteří tvoří společnou domácnost, kteří jsou uve
deni na společné cestovní
smlouvě a jsou pojištěni pojištěním storna cesty a také uplat
ní nárok, 80%.
 fa)  Vedle výluk uvedených v čl. 4, oddíl D, část II. VPPCP 

07, pojišťovna neposkytne pojistné plnění, dojdeli ke 
stornu cesty 

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí, která byla 
pojištěnému oznámena zaměstnavatelem před 
sjednaným počátkem pojištění, i když k rozvázání 
pracovního poměru došlo v pojistné době,

  – z důvodu ukončení pracovního poměru ve zkušeb
ní době,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí podanou za
městnancem,

  –  z důvodu ukončení pracovního poměru sjednaného 
na dobu určitou v době před počátkem pojištění 
nebo za jeho trvání,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí zaměstnava
tele, nesplňujeli zaměstnanec předpoklady stano
vené právními předpisy pro výkon sjednané práce 
nebo nesplňujeli bez zavinění zaměstnavatele po
žadavky pro řádný výkon této práce,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí zaměstnava
tele, jsouli u zaměstnance dány důvody, pro které 
by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pra
covní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti 
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k za
městnancem vykonávané práci, 

  –  z důvodu ztráty zaměstnání okamžitým zrušením 
pracovního poměru ze strany zaměstnavatele ve 
smyslu zákona,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání dohodou ve smyslu 
ustanovení § 49 zákoníku práce, s výjimkou přípa
dů, kdy byl pracovní poměr rozvázán dohodou z 
důvodů, pro které může dát zaměstnavatel pojiště
nému výpověď z organizačních důvodů nebo pro 
nadbytečnost, dále pozbylli zaměstnanec vzhle
dem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského 
posudku nebo rozhodnutí příslušného správního 
úřadu dlouhodobě způsobilosti konat dále dosa
vadní práci.

  –  Pojistitel dále neplní pro výluku z pojištění v přípa
dech, kdy pojištěný nevykonával výdělečnou činnost 
po dobu 12 měsíců bezprostředně předcházejících 
sjednání pojištění nebo tuto skutečnost věrohodnými 
doklady nedoloží.

    U osob samostatně výdělečně činných se pojištění 
nevztahuje a pojistitel neplní (výluky z pojištění) při 
přerušení podnikání a dále při ukončení podnikání z 
důvodů závislých na vůli pojištěného (zrušení živ
nostenského nebo jiného oprávnění k podnikatel
ské činnosti na návrh pojištěného). Pojistitel neplní 
rovněž v případě, kdy soudem nebo správním orgá
nem bylo rozhodnuto o odejmutí nebo pozastavení 
oprávnění k podnikání, a to na základě zavinění po
jištěného spočívajícího ve spáchání trestného činu, 
správního deliktu anebo přestupku.

 fb)  V případě storna cesty z důvodu ztráty zaměstnání je 
pojištěný povinen k Oznámení pojistné události z po
jištění storna cesty přiložit tyto doklady:

  –  kopii výpovědi nebo dohody o rozvázání pracovního 
poměru nebo kopií okamžitého zrušení pracovního 
poměru, zrušilli pojištěný pracovní poměr okamžitě 
ve smyslu ustanovení § 56 zákoníku práce,

  –  kopii rozhodnutí příslušného živnostenského úřadu 
o zrušení živnostenského oprávnění nebo rozhod

nutí stavovské organizace či profesního sdružení o 
zániku oprávnění pojištěného k výkonu samostatné 
výdělečné činnosti

  –  kopii „Rozhodnutí o přiznání hmotného zabezpeče
ní“ (podpory v nezaměstnanosti) vystaveného pří
slušným úřadem práce s vyznačeným datem, od kte
rého je pojištěnému přiznáno hmotné zabezpečení, 
nebo potvrzením, že je veden v evidenci uchazečů o 
zaměstnání a pobírá dávky sociálního zabezpečení či 
státní sociální podpory v případech, kdy mu hmotné 
zabezpečení uchazečů o zaměstnání nenáleží,

  –  kopii dokladů (pracovní smlouvy, přiznání k dani z 
příjmu apod.), ze kterých bude zřejmé, že výdělečná 
činnost pojištěného bez přerušení trvala nejméně 
po dobu 12 měsíců bezprostředně předcházejících 
sjednání pojištění.

 g)  Odchylně od čl. 1, oddíl D, část II. VPPCP 07, může 
být důvodem ke stornu cesty i:

  ga)  krádež nebo vloupání do místa trvalého bydliště 
nebo do podniku, který je vlastnictvím jednoho z 
klientů uvedených na společné cestovní smlouvě 
či jiném rovnocenném dokumentu, ke kterému 
dojde v době maximálně 7 dnů před plánovaným 
počátkem cesty

  gb)  živelná pohroma v místě trvalého bydliště jedno
ho z pojištěných uvedených na společné cestovní 
smlouvě či jiném rovnocenném dokumentu, jestli
že k ní došlo po sjednání pojištění a jestliže z to
hoto důvodu pojištěný nemůže nastoupit cestu.

  gc)  ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cí
lové destinace nebo v cílové destinaci přírodní ka
tastrofou, jestliže k ní došlo po sjednání pojištění. 
V tomto případě se pojištění vztahuje např. na 
zrušení letu v důsledku přerušení leteckého pro
vozu. Přírodní katastrofou se v tomto případě ro
zumí sopečná erupce, zemětřesení o síle min. 6 
stupňů Richterovy stupnice, tsunami, povodeň, 
záplava vichřice dosahující min. 9. stupně Beau
fortovy stupnice, nebo požár.

  gd)  ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cí
lové destinace nebo v cílové destinaci epidemií 
oficiálně vyhlášenou místními nebo mezinárodní
mi úřady, nebo ministerstvem zdravotnictví či mi
nisterstvem zahraničních věcí ČR, pokud k jejímu 
vyhlášení došlo po sjednání pojištění.

  ge)  ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cílo
vé destinace nebo v cílové destinaci válkou, občan
skými nepokoji či jinými násilnými nepokoji, vyhláše
nými místními, mezinárodními úřady nebo 
Ministerstvem zahraničních věcí ČR po sjednání po
jištění. 

   Pojišťovna plní v případech uvedených v bodu g) po
jištěným uvedeným na společné cestovní smlouvě či 
jiném rovnocenném dokumentu (max. však 5 oso
bám), pokud jsou pojištěni pojištěním storna cesty a 
uplatňují nárok, 80%.

 h)  Odchylně od článku 6, oddíl D, část II VPPCP se ujed
nává, že příbuzným pojištěného jsou – otec, matka, 
manžel, manželka, druh, družka, pokud mají a proká
ží společné bydliště, děti, sourozenci, prarodiče, vnou
čata, rodiče manžela nebo manželky pojištěného/dru
ha, družky pojištěného, pokud mají a prokáží společné 
bydliště, zeť, snacha. 

 i)  Ruší se ustanovení čl. 2, bodu 3, oddíl D, část II VPPCP.
 j)  Ruší se ustanovení čl. 4 bod 1 b) a f), oddíl D, část II 

VPPCP.
 k)  Odchylně od čl. 4, bod 1 d), oddíl D, část II VPPCP se 

ujednává, že storno cesty může být uplatněno i mimo 
pojistnou dobu, nebyloli možno z objektivních příčin 
storno uplatnit, za předpokladu, že příčina storna cesty 
nastala v pojistné době.

 l)  Ztrátou zaměstnání se rozumí ukončení pracovního po
měru z důvodů uvedených v § 52 písm. a), b) c) a e) zák. 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále 
jen „zákoník práce“), dále zrušilli zaměstnanec pracov
ní poměr okamžitě z důvodů stanovených v § 56 záko

níku práce a zároveň následné zařazení pojištěného do 
evidence uchazečů o zaměstnání doložené potvrzením 
příslušného úřadu práce.

   Ztrátou zaměstnání se rovněž rozumí ukončení výkonu 
samostatné výdělečné činnosti z důvodu zániku které
koliv z podmínek způsobilosti k výkonu této činnosti 
stanovené samostatným zákonem, na jehož základě 
byla samostatná výdělečná činnost provozována, nasta
lali právní moc tohoto rozhodnutí v pojistné době, ne
bo z vážných zdravotních důvodů, které pojištěného při 
výkonu samostatné výdělečné činnosti přímo ohrožují 
na zdraví či životě nebo mu neumožňují tuto činnost 
nadále vykonávat a které vznikly bez jeho zavinění a ne
závisle na jeho vůli v pojistné době a pojištěný tuto sku
tečnost doloží pojistiteli a zároveň následné zařazení 
pojištěného do evidence uchazečů o zaměstnání dolo
žené potvrzením příslušného úřadu práce.

Článek 8 
Pojištění nevyužité dovolené

1.   Pojistnou událostí je předčasné ukončení započaté cesty 
v důsledku:

 a) úmrtí pojištěného v průběhu cesty,
 b) úmrtí příbuzného pojištěného ve vlasti,
 c)  hospitalizace pojištěného v zahraničí v důsledku závaž

ného onemocnění nebo úrazu delší než 24 hod., pokud 
po ukončení hospitalizace následuje návrat pojištěného 
do vlasti (pouze při zahraničních cestách),

 d)  krádeži nebo vloupání do místa stálého bydliště (pouze 
při zahraničních cestách).

2.   Předmětem pojištění jsou náklady na nespotřebované služ
by vyplývající z uzavřené cestovní (či jiné) smlouvy o účasti 
na akci. 

3.   Náklady na nespotřebované služby se rozumí náklady na 
pobyt a stravu v hotelu, rekreačním objektu nebo jiném 
podobném středisku vzniklé nejdříve od 1. dne následující
ho po dni, ve kterém došlo k hospitalizaci nebo repatriaci 
ostatků pojištěného, pří úmrtí příbuzného vznikají 1. dne 
následujícího po odjezdu pojištěného do vlasti.

4.   Pojištění nevyužité dovolené začíná okamžikem nastoupe
ní cesty (nejdříve však dnem uvedeným v cestovní smlouvě 
jako počátek cesty), končí dnem ukončení dané cesty, nej
později však ve 24 hod. dne uvedeného na cestovní smlou
vě jako konec cesty.

5.   V případě pojistné události pojišťovna poskytne plnění ve 
výši 80 % doložených nákladů na nespotřebované služby, 
maximálně však 15 000 Kč.

6.   Pojišťovna kromě výluk uvedených ve VPPCP části I. článku 
10 a části II. oddílu D článku 4 není povinna poskytnout 
pojistné plnění:

 a) pokud byla pojištěnému poskytnuta cesta zdarma,
 b)  pokud k hospitalizaci pojištěného došlo zhoršením 

chronického onemocnění, které existovalo v okamžiku 
uzavření pojistné smlouvy, přičemž potřeba léčby moh
la být předvídána před nastoupením cesty.

7. Pojištěný, oprávněná osoba je povinen:
 a)  předčasné ukončení cesty písemně oznámit pojišťovně 

prostřednictvím řádně vyplněného tiskopisu pojišťovny 
Oznámení pojistné událostí z pojištění storna cesty (dá
le jen „Oznámení“).

 b)  k Oznámení přiložit kopii cestovní smlouvy, pokud byla 
vystavena a přiložit doklady o zaplacení pojistného a za
placení cesty a doložit případně další doklady, které si po
jišťovna vyžádá, dále podle charakteru pojistné události:

  –  lékařskou zprávu z nemocnice, ve které byl pojištěný 
hospitalizován, opatřenou úředně ověřeným překladem,

  –  úmrtní list, jeli vystaven v cizím jazyce, opatřený úřed
ně ověřeným překladem,

  –  policejní hlášení svědčící o události v místě bydliště,
  –  doklady o rozsahu nevyčerpání zaplacených služeb (ne

chat potvrdit cestovní kanceláří výši nákladů na nevyu
žité služby na Oznámení (v rubrice Nevratné náklady).

Článek 9
Typy pojištění

 Kódové  Pojištění       Pojištění cestovních  Pojištění storna cesty

 označení typu Územní léčebných   Úrazové pojištění   Pojištění odpovědnosti za škodu občana zavazadel  nevyužitá

 pojištění platnost výloh TN úmrtí DNL zdraví věc finanční 1 PU 1 věc storno cesty dovolená

 9.1. Pojištění pro pobyt v zahraničí a na dobu nezbytně nutnou k vykonání cesty – číslo smlouvy: 4313721419

E3150000 Evropa 3 000 000  není sjednáno   není sjednáno                            není sjednáno                           není sjednáno

S3170000 Svět 5 000 000  není sjednáno   není sjednáno                            není sjednáno                           není sjednáno

E3152236 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 30 000 15 000

E3152238 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 80 000 15 000

S3173297 Svět 5 000 000 400 000 200 000 40 000 2 000 000 1 000 000 500 000 30 000 5 000 50 000 15 000

S3173298 Svět 5 000 000 400 000 200 000 40 000 2 000 000 1 000 000 500 000 30 000 5 000 80 000 15 000

T1002020 Tuzemsko není sjednáno 200 000 100 000 20 000  není sjednáno  10 000 5 000                       není sjednáno

T1002022 Tuzemsko není sjednáno 200 000 100 000 20 000  není sjednáno  10 000 5 000 6 000 3 000

9.2. Pojištění na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k vykonání cesty – číslo smlouvy: 4313739619

E3152230 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000                       není sjednáno

E3152236 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 30 000 není sjednáno

9.3. Pojištění pro krátkodobé cesty – číslo smlouvy: 4313739619

E3192230 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000                       není sjednáno

E3152232 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 6 000 není sjednáno

10 000
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6 000 000
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6 000 3 000

6 000 000

3 000

storna cesty a také uplatní nárok na storno, 65 %.
  ec)  odchylně od VPPCP ostatním spolucestujícím, kte

ří jsou uvedeni na společné cestovní smlouvě či ji
ném rovnocenném dokumentu, za předpokladu, 
že mají sjednáno pojištění storna cesty a také 
uplatní nárok na storno, 50 %.

f)  Odchylně od čl. 1, oddíl D, část II. VPPCP 07, může být dů
vodem ke stornu cesty i ztráta zaměstnání pojištěného.

V tomto případě pojišťovna plní pojištěnému a příbuzným 
pojištěného, kteří tvoří společnou domácnost, kteří jsou uve
deni na společné cestovní
smlouvě a jsou pojištěni pojištěním storna cesty a také uplat
ní nárok, 80%.
 fa)  Vedle výluk uvedených v čl. 4, oddíl D, část II. VPPCP 

07, pojišťovna neposkytne pojistné plnění, dojdeli ke 
stornu cesty 

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí, která byla 
pojištěnému oznámena zaměstnavatelem před 
sjednaným počátkem pojištění, i když k rozvázání 
pracovního poměru došlo v pojistné době,

  – z důvodu ukončení pracovního poměru ve zkušeb
ní době,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí podanou za
městnancem,

  –  z důvodu ukončení pracovního poměru sjednaného 
na dobu určitou v době před počátkem pojištění 
nebo za jeho trvání,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí zaměstnava
tele, nesplňujeli zaměstnanec předpoklady stano
vené právními předpisy pro výkon sjednané práce 
nebo nesplňujeli bez zavinění zaměstnavatele po
žadavky pro řádný výkon této práce,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání výpovědí zaměstnava
tele, jsouli u zaměstnance dány důvody, pro které 
by s ním zaměstnavatel mohl okamžitě zrušit pra
covní poměr, nebo pro závažné porušení povinnosti 
vyplývající z právních předpisů vztahujících se k za
městnancem vykonávané práci, 

  –  z důvodu ztráty zaměstnání okamžitým zrušením 
pracovního poměru ze strany zaměstnavatele ve 
smyslu zákona,

  –  z důvodu ztráty zaměstnání dohodou ve smyslu 
ustanovení § 49 zákoníku práce, s výjimkou přípa
dů, kdy byl pracovní poměr rozvázán dohodou z 
důvodů, pro které může dát zaměstnavatel pojiště
nému výpověď z organizačních důvodů nebo pro 
nadbytečnost, dále pozbylli zaměstnanec vzhle
dem ke svému zdravotnímu stavu podle lékařského 
posudku nebo rozhodnutí příslušného správního 
úřadu dlouhodobě způsobilosti konat dále dosa
vadní práci.

  –  Pojistitel dále neplní pro výluku z pojištění v přípa
dech, kdy pojištěný nevykonával výdělečnou činnost 
po dobu 12 měsíců bezprostředně předcházejících 
sjednání pojištění nebo tuto skutečnost věrohodnými 
doklady nedoloží.

    U osob samostatně výdělečně činných se pojištění 
nevztahuje a pojistitel neplní (výluky z pojištění) při 
přerušení podnikání a dále při ukončení podnikání z 
důvodů závislých na vůli pojištěného (zrušení živ
nostenského nebo jiného oprávnění k podnikatel
ské činnosti na návrh pojištěného). Pojistitel neplní 
rovněž v případě, kdy soudem nebo správním orgá
nem bylo rozhodnuto o odejmutí nebo pozastavení 
oprávnění k podnikání, a to na základě zavinění po
jištěného spočívajícího ve spáchání trestného činu, 
správního deliktu anebo přestupku.

 fb)  V případě storna cesty z důvodu ztráty zaměstnání je 
pojištěný povinen k Oznámení pojistné události z po
jištění storna cesty přiložit tyto doklady:

  –  kopii výpovědi nebo dohody o rozvázání pracovního 
poměru nebo kopií okamžitého zrušení pracovního 
poměru, zrušilli pojištěný pracovní poměr okamžitě 
ve smyslu ustanovení § 56 zákoníku práce,

  –  kopii rozhodnutí příslušného živnostenského úřadu 
o zrušení živnostenského oprávnění nebo rozhod

nutí stavovské organizace či profesního sdružení o 
zániku oprávnění pojištěného k výkonu samostatné 
výdělečné činnosti

  –  kopii „Rozhodnutí o přiznání hmotného zabezpeče
ní“ (podpory v nezaměstnanosti) vystaveného pří
slušným úřadem práce s vyznačeným datem, od kte
rého je pojištěnému přiznáno hmotné zabezpečení, 
nebo potvrzením, že je veden v evidenci uchazečů o 
zaměstnání a pobírá dávky sociálního zabezpečení či 
státní sociální podpory v případech, kdy mu hmotné 
zabezpečení uchazečů o zaměstnání nenáleží,

  –  kopii dokladů (pracovní smlouvy, přiznání k dani z 
příjmu apod.), ze kterých bude zřejmé, že výdělečná 
činnost pojištěného bez přerušení trvala nejméně 
po dobu 12 měsíců bezprostředně předcházejících 
sjednání pojištění.

 g)  Odchylně od čl. 1, oddíl D, část II. VPPCP 07, může 
být důvodem ke stornu cesty i:

  ga)  krádež nebo vloupání do místa trvalého bydliště 
nebo do podniku, který je vlastnictvím jednoho z 
klientů uvedených na společné cestovní smlouvě 
či jiném rovnocenném dokumentu, ke kterému 
dojde v době maximálně 7 dnů před plánovaným 
počátkem cesty

  gb)  živelná pohroma v místě trvalého bydliště jedno
ho z pojištěných uvedených na společné cestovní 
smlouvě či jiném rovnocenném dokumentu, jestli
že k ní došlo po sjednání pojištění a jestliže z to
hoto důvodu pojištěný nemůže nastoupit cestu.

  gc)  ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cí
lové destinace nebo v cílové destinaci přírodní ka
tastrofou, jestliže k ní došlo po sjednání pojištění. 
V tomto případě se pojištění vztahuje např. na 
zrušení letu v důsledku přerušení leteckého pro
vozu. Přírodní katastrofou se v tomto případě ro
zumí sopečná erupce, zemětřesení o síle min. 6 
stupňů Richterovy stupnice, tsunami, povodeň, 
záplava vichřice dosahující min. 9. stupně Beau
fortovy stupnice, nebo požár.

  gd)  ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cí
lové destinace nebo v cílové destinaci epidemií 
oficiálně vyhlášenou místními nebo mezinárodní
mi úřady, nebo ministerstvem zdravotnictví či mi
nisterstvem zahraničních věcí ČR, pokud k jejímu 
vyhlášení došlo po sjednání pojištění.

  ge)  ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cílo
vé destinace nebo v cílové destinaci válkou, občan
skými nepokoji či jinými násilnými nepokoji, vyhláše
nými místními, mezinárodními úřady nebo 
Ministerstvem zahraničních věcí ČR po sjednání po
jištění. 

   Pojišťovna plní v případech uvedených v bodu g) po
jištěným uvedeným na společné cestovní smlouvě či 
jiném rovnocenném dokumentu (max. však 5 oso
bám), pokud jsou pojištěni pojištěním storna cesty a 
uplatňují nárok, 80%.

 h)  Odchylně od článku 6, oddíl D, část II VPPCP se ujed
nává, že příbuzným pojištěného jsou – otec, matka, 
manžel, manželka, druh, družka, pokud mají a proká
ží společné bydliště, děti, sourozenci, prarodiče, vnou
čata, rodiče manžela nebo manželky pojištěného/dru
ha, družky pojištěného, pokud mají a prokáží společné 
bydliště, zeť, snacha. 

 i)  Ruší se ustanovení čl. 2, bodu 3, oddíl D, část II VPPCP.
 j)  Ruší se ustanovení čl. 4 bod 1 b) a f), oddíl D, část II 

VPPCP.
 k)  Odchylně od čl. 4, bod 1 d), oddíl D, část II VPPCP se 

ujednává, že storno cesty může být uplatněno i mimo 
pojistnou dobu, nebyloli možno z objektivních příčin 
storno uplatnit, za předpokladu, že příčina storna cesty 
nastala v pojistné době.

 l)  Ztrátou zaměstnání se rozumí ukončení pracovního po
měru z důvodů uvedených v § 52 písm. a), b) c) a e) zák. 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění (dále 
jen „zákoník práce“), dále zrušilli zaměstnanec pracov
ní poměr okamžitě z důvodů stanovených v § 56 záko

níku práce a zároveň následné zařazení pojištěného do 
evidence uchazečů o zaměstnání doložené potvrzením 
příslušného úřadu práce.

   Ztrátou zaměstnání se rovněž rozumí ukončení výkonu 
samostatné výdělečné činnosti z důvodu zániku které
koliv z podmínek způsobilosti k výkonu této činnosti 
stanovené samostatným zákonem, na jehož základě 
byla samostatná výdělečná činnost provozována, nasta
lali právní moc tohoto rozhodnutí v pojistné době, ne
bo z vážných zdravotních důvodů, které pojištěného při 
výkonu samostatné výdělečné činnosti přímo ohrožují 
na zdraví či životě nebo mu neumožňují tuto činnost 
nadále vykonávat a které vznikly bez jeho zavinění a ne
závisle na jeho vůli v pojistné době a pojištěný tuto sku
tečnost doloží pojistiteli a zároveň následné zařazení 
pojištěného do evidence uchazečů o zaměstnání dolo
žené potvrzením příslušného úřadu práce.

Článek 8 
Pojištění nevyužité dovolené

1.   Pojistnou událostí je předčasné ukončení započaté cesty 
v důsledku:

 a) úmrtí pojištěného v průběhu cesty,
 b) úmrtí příbuzného pojištěného ve vlasti,
 c)  hospitalizace pojištěného v zahraničí v důsledku závaž

ného onemocnění nebo úrazu delší než 24 hod., pokud 
po ukončení hospitalizace následuje návrat pojištěného 
do vlasti (pouze při zahraničních cestách),

 d)  krádeži nebo vloupání do místa stálého bydliště (pouze 
při zahraničních cestách).

2.   Předmětem pojištění jsou náklady na nespotřebované služ
by vyplývající z uzavřené cestovní (či jiné) smlouvy o účasti 
na akci. 

3.   Náklady na nespotřebované služby se rozumí náklady na 
pobyt a stravu v hotelu, rekreačním objektu nebo jiném 
podobném středisku vzniklé nejdříve od 1. dne následující
ho po dni, ve kterém došlo k hospitalizaci nebo repatriaci 
ostatků pojištěného, pří úmrtí příbuzného vznikají 1. dne 
následujícího po odjezdu pojištěného do vlasti.

4.   Pojištění nevyužité dovolené začíná okamžikem nastoupe
ní cesty (nejdříve však dnem uvedeným v cestovní smlouvě 
jako počátek cesty), končí dnem ukončení dané cesty, nej
později však ve 24 hod. dne uvedeného na cestovní smlou
vě jako konec cesty.

5.   V případě pojistné události pojišťovna poskytne plnění ve 
výši 80 % doložených nákladů na nespotřebované služby, 
maximálně však 15 000 Kč.

6.   Pojišťovna kromě výluk uvedených ve VPPCP části I. článku 
10 a části II. oddílu D článku 4 není povinna poskytnout 
pojistné plnění:

 a) pokud byla pojištěnému poskytnuta cesta zdarma,
 b)  pokud k hospitalizaci pojištěného došlo zhoršením 

chronického onemocnění, které existovalo v okamžiku 
uzavření pojistné smlouvy, přičemž potřeba léčby moh
la být předvídána před nastoupením cesty.

7. Pojištěný, oprávněná osoba je povinen:
 a)  předčasné ukončení cesty písemně oznámit pojišťovně 

prostřednictvím řádně vyplněného tiskopisu pojišťovny 
Oznámení pojistné událostí z pojištění storna cesty (dá
le jen „Oznámení“).

 b)  k Oznámení přiložit kopii cestovní smlouvy, pokud byla 
vystavena a přiložit doklady o zaplacení pojistného a za
placení cesty a doložit případně další doklady, které si po
jišťovna vyžádá, dále podle charakteru pojistné události:

  –  lékařskou zprávu z nemocnice, ve které byl pojištěný 
hospitalizován, opatřenou úředně ověřeným překladem,

  –  úmrtní list, jeli vystaven v cizím jazyce, opatřený úřed
ně ověřeným překladem,

  –  policejní hlášení svědčící o události v místě bydliště,
  –  doklady o rozsahu nevyčerpání zaplacených služeb (ne

chat potvrdit cestovní kanceláří výši nákladů na nevyu
žité služby na Oznámení (v rubrice Nevratné náklady).

Článek 9
Typy pojištění

 Kódové  Pojištění       Pojištění cestovních  Pojištění storna cesty

 označení typu Územní léčebných   Úrazové pojištění   Pojištění odpovědnosti za škodu občana zavazadel  nevyužitá

 pojištění platnost výloh TN úmrtí DNL zdraví věc finanční 1 PU 1 věc storno cesty dovolená

 9.1. Pojištění pro pobyt v zahraničí a na dobu nezbytně nutnou k vykonání cesty – číslo smlouvy: 4313721419

E3150000 Evropa 3 000 000  není sjednáno   není sjednáno                            není sjednáno                           není sjednáno

S3170000 Svět 5 000 000  není sjednáno   není sjednáno                            není sjednáno                           není sjednáno

E3152236 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 30 000 15 000

E3152238 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 80 000 15 000

S3173297 Svět 5 000 000 400 000 200 000 40 000 2 000 000 1 000 000 500 000 30 000 5 000 50 000 15 000

S3173298 Svět 5 000 000 400 000 200 000 40 000 2 000 000 1 000 000 500 000 30 000 5 000 80 000 15 000

T1002020 Tuzemsko není sjednáno 200 000 100 000 20 000  není sjednáno  10 000 5 000                       není sjednáno

T1002022 Tuzemsko není sjednáno 200 000 100 000 20 000  není sjednáno  10 000 5 000 6 000 3 000

9.2. Pojištění na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k vykonání cesty – číslo smlouvy: 4313739619

E3152230 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000                       není sjednáno

E3152236 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 30 000 není sjednáno

9.3. Pojištění pro krátkodobé cesty – číslo smlouvy: 4313739619

E3192230 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000                       není sjednáno

E3152232 Evropa 3 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 5 000 6 000 není sjednáno


