
 1

 
Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění – UCZ/Ces/05     
 
Zvláštní část     

 
Část E - Pojištění cestovních zavazadel 

 
Článek 1 - Předmět pojištění 
1. Předmětem pojištění jsou věci osobní potřeby, které jsou prokazatelně ve vlastnictví pojištěného, obvyklé pro účel, 

charakter a délku cesty, které si pojištěný vzal s sebou na cestu, případně je pořídil během cesty (dále jen „zavazadla“). 
 
Článek 2 – Pojistná událost  
1. Pojistnou událostí je majetková škoda na zavazadlech, jestliže byla pojištěnému způsobena :  

a) poškozením nebo zničením zavazadel živelnou událostí (požár, výbuch, vichřice, povodeň, zemětřesení);   
b) odcizením zavazadel krádeží vloupáním nebo loupeží s použitím násilí; 
c) poškozením, zničením, odcizením nebo ztrátou zavazadel, k níž došlo v souvislosti s těžkým úrazem pojištěného, který 

si vyžádal lékařský zákrok nebo s dopravní nehodou, jíž byl pojištěný účastníkem; 
d)  poškozením nebo zničením zavazadel vodou z vodovodního zařízení; 
e) ztrátou zavazadel předaných při přepravě oficiálnímu dopravci. 

2. Krádeží vloupáním se rozumí přivlastnění si zavazadla pachatelem tím, že se ho zmocní překonáním ochranného 
zabezpečení tj. : 
a) vniknutí do uzavřeného místa, kde se nacházejí zavazadla, prokazatelně (podle závěrů policie) pomocí nástrojů jiných 

než určených k řádnému otevření - použití těchto nástrojů není prokázáno samotným zjištěním, že došlo k odcizení 
zavazadel; 

b) vniknutí do uzavřených prostor s použitím násilí (prolomením, vybouráním, proražením, vyražením, prořezáním, 
prostříháním dveří, oken, stěn, podlah, stropů, karoserie apod.). 

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze tehdy, když dojde k odcizení zavazadel  
- krádeží vloupáním v zařízení, v němž je pojištěný ubytován, 
- krádeží vloupáním do motorového vozidla nebo obytného přívěsu prokazatelně v době mezi 8. až 22.hodinou     

Za krádež vloupáním se nepovažuje : 
- krádež zavazadel z nákladního prostoru vozidla a z kabrioletu, 
- krádež zavazadel ze stanu, přívěsu nebo obdobného zařízení, majícího nepevné stěny či stropy z plachtoviny 

apod., a to ani tehdy, byl-li stan, přívěs nebo obdobné zařízení uzamčeno, 
- vniknutí do motorového vozidla, obytného přívěsu nebo ubytovacího prostoru nezjištěným způsobem. 

Loupeží s použitím násilí se rozumí přivlastnění si zavazadla pojištěného pachatelem použitím bezprostředního násilí proti 
pojištěnému, v jehož důsledku utrpěl pojištěný újmu na zdraví a musel vyhledat lékařskou pomoc. 
Za loupež s použitím násilí se nepovažuje :  

- odcizení zavazadel pojištěného pachatelem pouze pod pohrůžkou užití násilí 
- vytržení zavazadel z ruky či stržení zavazadel z ramene pojištěného apod. 

  
Článek 3 - Pojistné plnění 
1.  Pokud pojistnou událostí došlo k poškození zavazadla, je pojistitel povinen uhradit přiměřený náklad na jeho opravu. Tato 

částka může maximálně dosáhnout výše časové ceny zavazadla. 
2.  Pokud pojistnou událostí došlo ke zničení, ztrátě nebo odcizení zavazadla, je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění ve 

výši nové ceny zavazadla. 
3. Pojistitel plní maximálně do výše pojistného limitu za jedno zavazadlo, pokud je tento limit v pojistné smlouvě sjednán, a 

v souhrnu maximálně do výše pojistné částky, sjednané v pojistné smlouvě.     
 

Článek 4  - Výluky z pojištění 
1. Pojištění se nevztahuje na majetkovou škodu na zavazadlech, která vznikne pojištěnému : 

a) následkem válečných událostí, občanské války, vnitrostátních nepokojů, vzpoury, povstání, stávky a teroristických aktů; 
b) působením radiace, jaderné energie, exhalací a emisí. 

2. Není-li ujednáno jinak, pojištění se nevztahuje na:  
a) peníze, šeky, platební karty, ceniny, vkladní knížky, cenné papíry, známky, jízdenky, letenky a jiné doklady, průkazy a 

oprávnění všeho druhu, klíče; 
b) klenoty, věci z drahých kovů, drahé kovy, drahé kameny, perly, další předměty z drahých kovů a kamenů, věci 

sběratelského zájmu, sbírky, starožitnosti, věci umělecké a historické hodnoty;  
c) motorová vozidla, přívěsy, motocykly, motokola a obdobná zařízení s vlastním pojezdovým pohonem, letadla, rogalla, 

horkovzdušné balony, lodě, plavidla apod. včetně jejich náhradních dílů, součástí a příslušenství; 
d) věci sloužící k výkonu povolání nebo výdělečné činnosti, plány, projekty, prototypy, vzorky, názorné modely; 
e) nosiče záznamů ( např. všechny druhy CD, diskety, videokazety, kazety apod.) a záznamy na nich uložené;  
f) věci zapůjčené, převzaté, věci cizí; 
g) potraviny a poživatiny, cigarety, alkohol. 

  
Článek 5 - Povinnosti pojištěného 
1. Pojištěný je povinen kromě povinností uvedených v obecné části těchto VPP : 

a) řádně se starat o svá zavazadla, nenechávat je bez dohledu a ukládat je pouze v místech k tomu určených;  
b) odcizení zavazadel krádeží vloupáním nebo loupeží s použitím násilí neprodleně ohlásit policii v místě nejbližším 

pojistné události a vyžádat si o tom úřední zápis s popisem okolností pojistné události, způsobem překonání 
ochranného zabezpečení a seznamem odcizených věcí;   

c) v případě odcizení zavazadel krádeží vloupáním do ubytovacího zařízení uplatnit u provozovatele ubytovacího zařízení 
své právo na náhradu škody; 

d) v případě ztráty zavazadel při přepravě oficiálním dopravcem si vyžádat od odpovědného zástupce dopravce vystavení 
zápisu o škodě; 
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e) po návratu z pojištěné cesty bez zbytečného prodlení předložit pojistiteli s vyplněným oznámením pojistné události 
všechny další doklady, prokazující oprávněnost nároku pojištěného na pojistné plnění, zejména doklad o pojištění, 
doklad o policejním šetření nebo doklad o ztrátě zavazadel dopravcem nebo doklad o dopravní nehodě, živelní nebo 
jiné mimořádné události, seznam odcizených či poškozených zavazadel včetně dokladů o jejich nabytí a jejich 
pořizovací hodnotě (účty, faktury);  

f) předložit v případě potřeby další podklady a doklady pro  došetření pojistné události pojistitelem. 
 
 
Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2005.  
 


