
Příloha č. 3 
ke smlouvě o obchodním zastoupení 

č.  5099999997

Smluvní ujednání
upravující rozsah pojištění a nároky 
z pojištění pro klienty CK FIRO-tour
I.  Pojistná smlouva, předmět pojištění

1. Cestovní kancelář FIRO-tour a.s. sjednává cestovní pojištění 
jménem Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen 
„pojistitel“) jako obchodní zástupce, a to na základě plné moci. Sjednání 
cestovního pojištění je podmíněno uzavřením cestovní smlouvy 
mezi cestovní kanceláří a pojistníkem jako zákazníkem cestovní 
kanceláře, ve které jsou uvedeny identifi kační údaje pojištěného a výše 
zaplaceného pojistného a datum počátku a konce pojištění (dále jen 
„cestovní smlouva“). Pojistka je doklad vydaný cestovní kanceláří 
pojistníkovi, jako potvrzení o sjednání cestovního pojištění osobám 
uvedeným v cestovní smlouvě, za které bylo zaplaceno pojistné. 
Sjednané pojistné je jednorázovým pojistným. 

2. Pojištění zahrnuje cestovní pojištění pro turistické cesty, tj. 
pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazové pojištění, pojištění 
zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění přerušení cesty, 
pojištění nevyužité cestovní služby a/nebo dodatkové pojištění pro 
případ zrušení cestovní služby.

3. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní 
pojištění Kolumbus a Kolumbus - Abonent M-750/09 (dále jen „VPP“), 
Pokyny pro pojištěné při cestách do zahraničí, zákonem o pojistné 
smlouvě a těmito smluvními ujednáními. 

II.  Počátek a konec pojištění

1. Úrazové pojištění, pojištění zavazadel, odpovědnosti za škodu, 
pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby počíná 
v 00.00 hodin dne označeného v seznamu a pojistce jako počátek 
pojištění a končí uplynutím dne označeného v seznamu jako konec 
pojištění. 

2) Pojištění léčebných výloh v zahraničí počíná překročením státní 
hranice České republiky na cestě do zahraničí a končí překročením 
státní hranice České republiky na cestě zpět ze zahraničí.

3) Odchylně od ustanovení čl. 4 odst. 3) VPP lze dodatkové pojištění 
pro případ zrušení cestovní služby sjednat kdykoliv ode dne úhrady 
první splátky ceny cesty, nejpozději však 50. den přede dnem, který je 
uveden v cestovní smlouvě jako den zahájení cesty.

4. Pojištění pro případ zrušení cestovní služby počíná následující den 
po zaplacení zájezdu (zcela nebo ve formě zálohy) a končí okamžikem, 
kdy se pojištěný dostaví na místo společného odjezdu v České republice 
určené pořadatelem cestovní služby (je-li doprava součástí zájezdu) 
nebo překročením státní hranice České republiky na cestě do zahraničí 
(v případě individuální dopravy), nejpozději však uplynutím dne 
označeného v seznamu pojištěných osob jako počátek zahraničního 
zájezdu. 

5. Pojištění lze sjednat pro území Evropy nebo pro území světa 
nebo pro území ČR. Pro účely tohoto pojištění se územím Evropy 
rozumí geografi cká oblast Evropy, včetně Azorských ostrovů a Madeiry, 
Baleárských ostrovů a Kanárských ostrovů a státy: Egypt, Izrael, Kypr, 
Maroko, Tunisko, Turecka, Alžír a pro jednodenní výlety konané z území 
Evropy také Jordánsko.

6. Nad rámec ustanovení čl. 13 odst. 2) VPP se ujednává, že 
pojištění se prodlužuje až do dne, kdy je pojištěný schopen návratu 
do České republiky také v případě, kdy návrat do ČR byl pojištěnému 
prokazatelně znemožněn v důsledku následujících nahodilých událostí: 
protestní akce zaměstnanců, technické závady nebo poškození 
dopravního prostředku, provozních problémů na letišti, a to 
za podmínky předložení potvrzení od dopravní společnosti, odbavovací 
společnosti nebo cestovní kanceláře o zdržení dopravního prostředku. 
Automatické prodloužení pojištění z důvodu nahodilé události se 
týká i klientů s individuální dopravou s výjimkou technické poruchy 
dopravního prostředku, která nebyla prokazatelně ohlášena servisu. 
V případě technické poruchy dopravního prostředku ohlášené servisu se 
pojištění prodlužuje maximálně o 3 dny



III. Rozsah pojištění a nároků z pojištění, pojistné

1. Rozsah pojištění 
Pojistná plnění z jedné pojistné události jsou stanovena ve výši uvedené 
v následující tabulce - pro každého  pojištěného.

Varianty pojištění / limity plnění / pojistné pro klienty CK

Kód Varianta Územní 
platnost LVZ Zavazadla Přerušení 

cesty
Nevyužitá
dovolená

Zrušení
služby Pojistné

Úraz Odpovědnost za škodu

smrt na životěTN na věcitěl. poškoz. jiná škoda

2. Pojištění léčebných výloh v zahraničí

2.1.  Předmětem pojištění je náhrada léčebných výloh při cestách 
a pobytu pojištěného v zahraničí v případě pojistné události.

2.2.  Pojištění léčebných výloh v zahraničí se dále, nad rámec ustanovení 
čl. 14. odst. 1) VPP, vztahuje na rekreační lyžování a snowboarding 
na vyznačených a pro veřejnost otevřených sjezdovkách, trasách 
a přístupových cestách k nim, na cykloturistiku s přiměřenou výstrojí 
na sjízdných povolených cestách, nikoli však na volném nebo horském 
terénu, na rekreační potápění s přístrojem do hloubky 10 m s certifi kací 
přístrojového potápění a na rekreační sjíždění řek 
do 3. stupně obtížnosti.

2.3. Pojištění léčebných výloh v zahraničí se rovněž vztahuje na náhradu 
nákladů na zásah horské záchranné služby za podmínek stanovených v čl. 
15. VPP.

2.4.  Odchylně od ustanovení čl. 18 odst. 1) VPP se ujednává, že limit 
pojistného plnění pro pojištění LVZ činí:
• Varianta Klasik  3 000 000 Kč
• Varianta Plus  5 000 000 Kč
  Ostatní limity pojistného plnění uvedené v oddíle B. VPP zůstávají 

nezměněny.

2.5. Odchylně od ustanovení čl. 18 odst. 6) VPP se ujednává, že 
pojištěný není povinen požádat zdravotní pojišťovnu o částku hrazenou 
podle příslušného obecně závazného právního předpisu zdravotní 
pojišťovnou.

3. Úrazové pojištění
3.1. Pojistnou událostí je úraz v rozsahu ustanovení čl. 22. VPP, který 
nastane během trvání pojištění.

3.2. Nárok na pojistné plnění za trvalé následky úrazu a za tělesné 
poškození způsobené úrazem má pojištěný. Nárok na pojistné plnění 
za smrt pojištěného následkem úrazu mají oprávněné osoby podle 
ustanovení § 51 zákona.

4. Pojištění zavazadel

Pojištění zavazadel se vztahuje na zavazadla a věci osobní potřeby 
pojištěného, které si pojištěný vzal na cestu a pobyt mimo své bydliště. 
Jde o věci, které jsou majetkem pojištěného a dále o cizí věci, které 
pojištěný oprávněně užívá.

5. Pojištění odpovědnosti za škodu

5.1. Z pojištění odpovědnosti za škodu při cestě a pobytu v zahraničí 
má pojištěný právo, aby za něho pojistitel nahradil škodu vzniklou 
jinému v souvislosti s činností běžnou v občanském životě, pokud 
pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu 
z doby trvání pojištění. 

5.2.  Pojištění se ve smyslu ustanovení čl. 39., odst. 2) VPP sjednává bez 
spoluúčasti.

6. Pojištění přerušení cesty

Pojištění přerušení cesty se vztahuje na úhradu nákladů za náhradní 
dopravu do ČR odpovídající druhu dopravy při cestě do zahraničí, 
bude-li muset pojištěný přerušit zahraniční cestu z důvodů 
stanovených v čl. 49., odst. 1 VPP.

Odchylně od ustanovení VPP se výše limitů pojistného plnění ujednává i pro děti do 6 let

 K180 Klasik Evropa 3 000 000 není sjednáno  180

 P370 Plus svět 5 000 000 není sjednáno  370

 K300 Klasik Evropa 3 000 000 100 000 200 000 25 000 15 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 15 000 30 000 300

 K450 Klasik Evropa 3 000 000 100 000 200 000 25 000 15 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 15 000 50 000 450

 P680 Plus svět 5 000 000 200 000 400 000 50 000 30 000 3 000 000 1 500 000 750 000 15 000 15 000 50 000 680

 P920 Plus svět 5 000 000 200 000 400 000 50 000 30 000 3 000 000 1 500 000 750 000 15 000 15 000 80 000 920

 K080 Klasik ČR není 100 000 200 000 25 000 15 000 2 000 000 1 000 000 500 000 není 10 000 6 000 80

 K060 Klasik Evropa 3 000 000 100 000 200 000 25 000 15 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 10 000 není 60
   (1-4 dny)

 K120 Klasik Evropa 3 000 000 100 000 200 000 25 000 15 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 10 000 30 000 120
   (1-4 dny)



7. Pojištění nevyužité cestovní služby

7.1.  Pojištění nevyužité cestovní služby se vztahuje na náhradu nákladů 
na nespotřebované cestovní služby poskytované pojištěnému, bude-li 
muset pojištěný přerušit užívání cestovní služby z důvodu akutního 
onemocnění nebo úrazu, kdy zdravotní stav pojištěného prokazatelně 
neumožňuje další užití služby.

7.2.  Odchylně od ustanovení čl. 50. odst. 1) VPP se pojištění nevyužité 
cestovní služby vztahuje na náhradu nákladů na nespotřebované 
cestovní služby poskytované pojištěnému také v případě, že pojištěný 
bude muset přerušit užívání cestovní služby z důvodu předčasného 
návratu spolucestujícího do České republiky, který je prokazatelně 
nezbytný v důsledku pojistné události z pojištění LVZ.
7.3.  Odchylně od ustanovení čl. 50. odst. 2) VPP se pro pojištění 
nevyužité cestovní služby ve variantě Klasik s územní platností Evropa 
u zájezdů na dobu 5 dnů a více sjednává limit pojistného plnění ve výši 
15 000 Kč.

8.  Dodatkové pojištění pro případ zrušení cestovní služby

Předmětem pojištění je náhrada fi nančních prostředků, které je 
pojištěný povinen uhradit poskytovateli či zprostředkovateli cestovní 
služby v souvislosti s pojistnou událostí.

IV.  Hlášení pojistných událostí

1. Vznik pojistné události je povinen pojištěný nebo oprávněná 
osoba písemně oznámit bez zbytečného odkladu. K oznámení pojistné 
události vyplní pojištěný, popř. oprávněná osoba  příslušný tiskopis, pro 
konkrétní pojistnou událost a zašle jej na adresu pojistitele:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Centrum zákaznické podpory
Brněnská  634
664 42  Modřice 

Pojistná událost může být oznámena prostřednictvím e-mailu na adresu: 
skody-mo@koop.cz  nebo telefonicky na infolince Kooperativy, tel. 
841 105 105.

Oznámení učiněná telefonicky nebo e-mailem je výše uvedená osoba 
povinna vždy dodatečně písemně potvrdit vyplněním příslušného 
tiskopisu, a to bez zbytečného odkladu po oznámení pojistné události 
jiným než písemným způsobem.

2. Cestovní kancelář dále písemně  potvrdí, že k pojistné události 
z  pojištění přerušení cesty a pojištění nevyužité cestovní služby došlo 
při cestě pojištěného do zahraničí, při jejím pobytu v zahraničí nebo při 
její zpáteční cestě.

3. K písemnému oznámení vzniku pojistné události z dodatkového 
pojištění pro případ  zrušení cestovní služby (na přísl. tiskopise) je 
pojištěný povinen předložit pojistiteli také kopii cestovní smlouvy, 
doklad o zaplacené částce pořadateli cestovní služby, doklad o částce 
vrácené pojištěnému pořadatelem cestovní služby, kopii potvrzení 
pracovní neschopnosti v  případě jejího vystavení nebo propouštěcí 
zprávy z nemocnice, jiné potvrzení dle důvodů storna (doklad o rodinné 
příslušnosti, úmrtní list, policejní zprávu apod.), případně jiné doklady, 
které si pojistitel vyžádá.

4. Postup pojištěného nebo pojistníka v případě vzniku pojistné 
události z pojištění léčebných výloh v zahraničí je uveden v „Pokynech 
pro pojištěné při cestách do zahraničí“.

5. Pojistitel je oprávněn prověřit si správnost údajů v hlášení pojistné 
události a vyžádat si další doklady nezbytné k jejímu vyřízení. 


