
Pojištěnými jsou osoby uvedené v cestovní smlouvě, 
za které bylo zaplaceno pojistné. Pojistník je osoba, kte-
rá uzavřela cestovní smlouvu. Pojistná doba je shodná s ter-

mínem zahájení a ukončení cesty uvedené v cestovní smlou-
vě. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro 
cestovní pojištění VPPCP 07 a Smluvními ujednáními pro po-

jištění TURISTA platnými v den sjednání pojištění, se kterými 
byl pojistník před sjednáním pojištění seznámen. Úplné zně-
ní pojistných podmínek je k dispozici u cestovní kanceláře.

Územní platnost pojištění Je-li sjednáno pojištění s územní 
platností Evropa, jsou do něj zahrnuty evropské státy a Alžírsko, 
Egypt, Kypr, Libye, Maroko, Tunisko a Turecko a není zahrnuta 
Česká republika.

Pojištění léčebných výloh Pojišťovna plní za nezbytné ná-
klady na ošetření, kterému se během pojistné doby byl pojiš-
těný nucen podrobit v zahraničí v důsledku úrazu či náhlého 
(akutního) onemocnění a které vznikly v době pojištění. 
Pojištění se vztahuje pouze na nutné a neodkladné léčení 
stabilizující stav pojištěného natolik, že je schopen v cestě 
pokračovat nebo být převezen zpět do České republiky. 

Hrazeny jsou náklady za poskytnutí lékařského ošetření, po-
byt v nemocnici, léky předepsané lékařem v souvislosti s po-
jistnou událostí, přepravu do nejbližšího zdravotnického zaří-
zení, repatriaci v případech, kdy není možno ze zdravotních 
důvodů použít původně plánovaný dopravní prostředek, re-
patriaci tělesných ostatků pojištěného do místa trvalého byd-
liště v případě úmrtí a dále za poskytnuté asistenční služby. 

Pojištění úrazové Pojišťovna plní za dobu nezbytného léče-
ní, za trvalé následky úrazu a za smrt způsobenou úrazem. 

Pojištění odpovědnosti za škodu občana Pojišťovna plní 
za škodu způsobenou pojištěným při činnostech běžných 

v občanském životě, za škody na zdraví, škody věcné, škody 
finanční. 

Pojištění cestovních zavazadel Pojišťovna plní v případě 
poškození, zničení, odcizení nebo ztráty cestovních zavaza-
del a věcí osobní potřeby, obvyklé pro daný účel cesty, které 
si pojištěný vzal na cestu. 

Pojištění storna cesty Pojišťovna plní za storno cesty z dů-
vodu úmrtí pojištěného nebo jeho příbuzného nebo závažné 
poruchy zdraví pojištěného nebo jeho nejbližšího příbuzného 
nebo lehké poruchy zdraví pojištěného.

Tento doklad vezměte s sebou na cestu!

Plnění pojišťovny (stručný výtah z pojistných podmínek)

Cestovní kancelář
KOVOTOUR PLUS s r.o.
Nádražní 22
702 00 Ostrava 2
 IČ: 62301055

Číslo produktové doložky uzavřené mezi pojišťovnou a CK Číslo cestovní smlouvy (Travel agreement No.) Typ pojištění

Cestovní kancelář stvrzuje pravdivost výše uvedených údajů.

Podpis a razítko CK

Asistenční služba České pojišťovny
Assistance Service

Europ Assistance s.r.o.
Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4   
Tel.: +420 221 586 675, fax: +420 221 586 100 
e-mail: cpoj@europ-assistance.cz

Typy pojištění

  Hranice pojistného plnění jednotlivých pojištění (v Kč)

 Pojištění Úrazové pojištění Pojištění odpovědnost za škodu občana Pojištění cestovních zavazadel 
Pojištění

 Typ Územní léčebných nezbytné trvalé smrt škody na škody na škody   storna
 pojištění platnost výloh léčení následky úrazem zdraví věc finanční poj. udál. 1 věc cesty

 Turistické cesty – děti ve věku do 18 let včetně

 E1132224 EVROPA 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000  500 000 10 000 5 000 15 000

 S1152226 SVĚT 3 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000  500 000 10 000 5 000 30 000

 Turistické cesty – dospělí od 18 let

 E1192224 EVROPA 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000  500 000 10 000 5 000 15 000

 S1192226 SVĚT 3 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000  500 000 10 000 5 000 30 000

Rekreační sport – děti ve věku do 18 let včetně

 E3132224 EVROPA 1 500 000 20 000 200 000  100 000 2 000 000 1 000 000  500 000 10 000 5 000 15 000

 S3152226 SVĚT 3 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000  500 000 10 000 5 000 30 000

Rekreační sport – dospělí

 E3192224 EVROPA 1 500 000 20 000 200 000  100 000 2 000 000 1 000 000  500 000 10 000 5 000 15 000

 S3192226 SVĚT 3 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000  500 000 10 000 5 000 30 000

Riziková cesta – děti ve věku do 18 let včetně

 E6130000 EVROPA 1 500 000 není sjednáno není sjednáno není sjednáno není sjednáno

 S6150000 SVĚT 3 000 000 není sjednáno není sjednáno není sjednáno není sjednáno

Riziková cesta – dospělí

 E6190000 EVROPA 1 500 000 není sjednáno není sjednáno není sjednáno není sjednáno

 S6190000 SVĚT 3 000 000 není sjednáno není sjednáno není sjednáno není sjednáno

5924530115

Pojistka
Pojištění TURISTA
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Instructions for the Attending Physician or the Dentist

The insurer Česká pojišťovna guarantees coverage for the 
insured in case of an acute illness or accidental bodily injury 
occurring during the period of validity of this insurance for 
which the insured requires emergency medical treatment. This 
travel insurance does not cover losses caused by or resulting 
from a pre-existing condition (which has origins or symptoms 
or for which treatment or medication was received prior to 
the covered person’s effective date of coverage). 

Emergency treatment – please contact Assistance Service in 
case of medical expenses higher than 150 EUR.

Hospitalization – in the event of hospitalization Assistance 
Service must be contacted immediately. 

Emergency Dental Treatment – is covered up to 150 EUR 
in Europe and 300 $ in the rest of the world.

Emergency Return Home – When medically necessary and 
only when pre-authorized and arranged by Assistance Service.

Repatriation – Homeward transportation of the deceased 
insured person or cremated remains only when preauthorized 
by Assistance Service. Assistance Service will reimburse 

medical providers for eligible expenses, directly to facilities 
which provided the service, on submission of itemized bill 
together with this document and the related INFORMATION 
CARD. In case of acute illness or accidental bodily injury 
please confirm the diagnosis and the extent of bodily injuries 
of the insured in “Atestatio medici“, which forms a part of 
this document. The Travel Insurance is subject of General 
Insurance Terms and Contractual Agreement.

The travel insurance is valid for all the policy clients 
mentioned in the travel agreement (agreed at the travel 
agency). You can call the Assistance Service!

Atestatio Medici/Medical Report
Nomen aegroti Natus 
Patient‘s name Date of birth

Diagnosis

Anamnesis 
Past medical history

Causa traumatis
Cause of injury

Therapia 
Treatment

Hospitalisatio in  a die usque ad diem
Hospitalisation in from to

Medicamenta praescriba  Die
Prescribed medication  Date of service

Sigillium, nomen medici
Physician‘s name and signature

Pokyny pro případ pojistné nebo škodné události

Pojištění léčebných výloh
Pojištěný je povinen vždy při úrazu nebo náhlém onemocnění:
–  bez zbytečného odkladu kontaktovat asistenční službu 

pojišťovny, buď osobně (pokud to jeho zdravotní stav do-
voluje) nebo prostřednictvím ošetřujícího lékaře nebo spo-
lucestujícího, je-li to objektivně možné a řídit se jejími po-
kyny, 

–  vyhledat lékařské ošetření, není-li možné postupovat podle 
předchozího odstavce,

–  nechat si vyplnit ATESTATIO MEDICI, které je součástí toho-
to tiskopisu,

–  v případech lékařem doporučených náročných vyšetření 
přímo souvisejících s pojistnou událostí nechat si předem 
asistenční službou odsouhlasit úhradu nákladů za toto vy-
šetření; tuto povinnost pojištěný nemá, pokud náročné vy-
šetření bylo asistenční službou přímo zprostředkováno.

Vždy předem kontaktovat asistenční službu a postupovat 
podle jejích pokynů při událostech souvisejících s pojištěním. 
Při telefonním kontaktu uveďte jméno a rodné číslo, adresu 
v zahraničí, případně telefonní spojení, cestovní kancelář, 
s níž cestujete, typ pojištění, druh onemocnění, zranění nebo 
druh požadované pomoci, adresu zdravotnického zařízení, 
tel., fax, mail a jméno ošetřujícího lékaře.
V případě, že ambulantní péče byla uhrazena v hotovosti 
(většinou jde o částky do 150 EUR), neoznamujte pojist-
nou událost během pobytu v zahraničí, ale po návratu 
do České republiky zašlete prosím neprodleně asistenční 
službě České pojišťovny následující doklady:
–  vyplněné a cestovní kanceláří potvrzené Oznámení pojistné 

události, 
–  ATESTATIO MEDICI, příp. lékařskou zprávu s diagnózou, 
–  originály dokladů, účtů a faktur za léčení a léky,
–  doklad o účasti na zájezdu (kopii cestovní smlouvy, vou-

cher, letenku).

 Úrazové pojištění
Při úrazu vyhledejte bez zbytečného odkladu lékařské ošetře-
ní, při léčení dbejte pokynů lékaře a vyžádejte si od něho 
dále uvedené doklady.
Pokud okolnosti, za nichž k úrazu došlo byly vyšetřovány or-
gány policie, vyžádejte si potvrzení těchto orgánů. K uplat-
nění práva na plnění předložte prosím po návratu do České 
republiky České pojišťovně vyplněné a cestovní kanceláří po-
tvrzené Oznámení pojistné události, a dále:
–  v případě tělesného poškození úrazem svědecký doklad 

o tom, kdy a jak došlo k úrazu, a potvrzení druhu a rozsa-
hu tělesného poškození ošetřujícím lékařem na „Atestatiu 
medici“, které je součástí tohoto tiskopisu 

–  v případě smrti způsobené úrazem předloží oprávněná osoba 
úmrtní list a potvrzení o příčině smrti od úředního lékaře.

Doklady ze zahraničí předložte v českém překladu úředně 
ověřeném, pořízeném na vlastní náklad.
Tiskopis „Oznámení pojistné události“ musí potvrdit i ošet-
řující lékař v České republice.

Pojištění odpovědnosti za škodu občana Dojde-li ke 
škodné události, zajistěte si prosím v místě škodné události 
všechny doklady, které jednoznačně svědčí o vzniku a rozsa-
hu způsobené škody. Tyto doklady Česká pojišťovna přijme 
pouze ve formě úředně ověřeného českého překladu poříze-
ného na vlastní náklady pojištěného. Doporučuje se zajistit si 
svědky a jejich adresy.
V případě, že způsobíte škodu, na kterou se vztahuje sjedna-
né pojištění odpovědnosti v tak velkém rozsahu, že pravdě-
podobná výše věcné škody přesáhne částku 50 tisíc Kč, nebo 
způsobená škoda na zdraví je vážnějšího charakteru a lze 
předpokládat hospitalizaci poškozeného, obraťte se se žá-
dostí o pomoc na asistenční službu České pojišťovny. Po ná-
vratu ze zahraničí uplatněte neprodleně právo na pojistné 
plnění u České pojišťovny.

Pojištění cestovních zavazadel
V případě pojistné události předložte prosím České pojišťov-
ně doklad o způsobu překonání překážek chránících věci 
před odcizením s potvrzením seznamu odcizených, ztrace-
ných nebo zničených věcí. Při úrazu, který nastal při dopravní 
nehodě, kdy současně došlo k poškození, zničení nebo krá-
deži pojištěné věci, si vyžádejte od ošetřujícího lékaře přísluš-
ná potvrzení. Pokud byly okolnosti dopravní nehody vyšetřo-
vány policií, vyžádejte si potvrzení i od policejního orgánu. 
Doklady ze zahraničí předložte v českém překladu úředně 
ověřeném, pořízeném na vlastní náklad. K tiskopisu 
„Oznámení pojistné události“ potvrzeného cestovní kancelá-
ří připojte všechny doklady související s pojistnou událostí. 

Pojištění storna cesty V případě pojistné události vyplňte 
prosím společně se zástupcem cestovní kanceláře tiskopis 
„Oznámení storna cesty“.

Získejte od zástupce cestovní kanceláře vyjádření (na tomto 
tiskopise) k pojistné, resp. škodné události. Příslušné tiskopisy 
oznámení pojistné události obdržíte u prodejce zájezdu nebo 
na přepážce České pojišťovny nebo na internetové adrese 
www.ceskapojistovna.cz. Vyplněný a potvrzený tiskopis ozná-
mení pojistné události z pojištění úrazového, pojištění odpo-
vědnosti za škodu občana, pojištění cestovních zavazadel ne-
bo pojištění storna cesty odešlete s nezbytnými přílohami na 
adresu: Česká pojišťovna a.s., P.O. Box 305, 601 00 Brno. 

Vyplněný a potvrzený tiskopis „Oznámení pojistné události 
z pojištění léčebných výloh“ zasílejte s nezbytnými přílohami 
na adresu: Europ Assistance s.r.o., Na Pankráci 1683/127, 
140 00 Praha 4. Informace o likvidaci pojistné události 
(kromě pojištění léčebných výloh) získáte na telefon-
ním čísle 841 114 114. Informace o likvidaci pojistné 
události z pojištění léčebných výloh získáte u asistenč-
ní služby České pojišťovny.

Jméno a příjmení zástupce CK  Jméno a příjmení pojištěného Událost vznikla dne 

Okolnosti vzniku události

    Podpis zástupce CK

Vyjádření zástupce cestovní kanceláře k pojistné, resp. škodné události
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Úvodní ustanovení
Poji‰tûní TURISTA se fiídí V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami
pro cestovní poji‰tûní VPPCP 07 (dále jen „VPPCP“) a tûmito
smluvními ujednáními.

âlánek 1
Poji‰tûné osoby

Poji‰tûní je urãeno pro klienty cestovní kanceláfie.

âlánek 2
Trvání poji‰tûní

1. Pokud je souãástí sjednávaného cestovního poji‰tûní i po-
ji‰tûní storna cesty, lze cestovní poji‰tûní sjednat nejpozdûji
první pracovní den následující po dni zaplacení cesty nebo
její první splátky, je-li cena cesty placena ve více splátkách.
Pfii pozdûj‰ím sjednání cestovního poji‰tûní nevzniká poji‰-
tûní storna cesty, i kdyÏ je pojistné zaplaceno. 

2. Poji‰tûní pro zahraniãní cesty je moÏno sjednat maximál-
nû na dobu 60 kalendáfiních dnÛ.

3. Poji‰tûní pro tuzemské cesty je moÏno sjednat maximálnû
na dobu 1 roku.

4. Poji‰tûní je moÏno sjednat nejdfiíve 1 rok pfied datem po-
ãátku cesty.

5. Pojistná doba je doba uvedená v cestovní smlouvû ãi jiném
rovnocenném dokumentu jako doba od poãátku do konce
cesty. 

6. Odchylnû od ãlánku 5, bodÛ 2. a 3., ãást I. VPPCP se ujed-
nává, Ïe poji‰tûní (vyjma poji‰tûní storna cesty) se vztahuje
i na nezbytnû nutnou dobu potfiebnou k návratu v pfiípadû
zdrÏení nejménû 12 hodin od okamÏiku, kter˘ je uveden
jako doba odletu letadla nebo odplutí lodi nebo odjezdu
autobusu nebo vlaku, kter˘ sjednala a zajistila cestovní kan-
celáfi, a to v dÛsledku nahodilé události (nepfiedvídané udá-
losti), napfi. protestních akcí zamûstnancÛ, povûtrnostních
podmínek, technické závady nebo po‰kození dopravního
prostfiedku a provozních problémÛ na leti‰ti, za podmínky
pfiedloÏení potvrzení od dopravní spoleãnosti nebo odba-
vovací spoleãnosti o zdrÏení dopravního prostfiedku. Poji‰-
tûní se nevztahuje na pfiípady zdrÏení v dÛsledku stávky ne-
bo jiné protestní akce, která zapoãala nebo byla oznámena
pfied sjednáním poji‰tûní.

7. U cizích státních pfiíslu‰níkÛ, ktefií nemají trvalé bydli‰tû v âes-
ké republice, zaãíná a konãí poji‰tûní úrazu okamÏikem do-
stavení se na místo a opu‰tûním místa urãeného cestovní
kanceláfií pro odjezd ãi pfiíjezd dopravního prostfiedku, ne
v‰ak dfiíve nebo pozdûji, neÏ jak je uvedeno v dokladu o sjed-
nání poji‰tûní jako poãátek ãi konec poji‰tûní.

âlánek 3
Typy poji‰tûní

1. Typem poji‰tûní se rozumí kombinace následujících para-
metrÛ poji‰tûní:
– územní platnosti 
– typu cesty 
– druhu poskytovan˘ch asistenãních sluÏeb a
– sjednan˘ch poji‰tûní a sjednan˘ch limitÛ plnûní 

2. Sjednan˘ typ poji‰tûní je vyznaãen na pojistce.

3. Pfiehled typÛ poji‰tûní, na které se vztahují tato smluvní
ujednání, je uveden v ãlánku 7.

âlánek 4
Územní platnost poji‰tûní

1. Poji‰tûní je sjednáno s územní platností Evropa nebo Svût
nebo Tuzemsko. 

âlánek 5
Typy cest

1. V rámci turistické cesty je moÏno provozovat i oddechové
a necílené (nejsou hlavním cílem ani jedním z hlavních cílÛ
cesty) rekreaãní ãinnosti: badminton, bruslení, golf, kuleã-
ník, kuÏelky, plavání a ‰norchlování, procházky a túry bûÏ-
n˘m nenároãn˘m terénem, rybolov ze bfiehu, modeláfiství,
stolní tenis, stolní a karetní hry, tanec, tenis a dal‰í necílené
rekreaãní ãinnosti srovnatelné rizikovosti.

2. V rámci sportovní cesty je moÏno rekreaãnû provozovat
bûÏné rekreaãní sporty. Poji‰tûny jsou: zimní sporty na
upraven˘ch a pro vefiejnost otevfien˘ch sjezdov˘ch a bûÏec-
k˘ch tratích, nikoliv v‰ak spojen˘ch se skoky nebo akroba-
cií, vysokohorská turistika do 3500 m n. m. v rámci organi-
zované skupiny s prÛvodcem a po vyznaãen˘ch trasách,
cykloturistika na sjízdn˘ch povolen˘ch cestách, nikoliv v‰ak
ve volném nebo horském terénu, sjíÏdûní fiek do 3. stupnû
obtíÏnosti vãetnû pfii nezv˘‰eném prÛtoku vody a s pfiimû-
fienou v˘strojí, vodní lyÏování, jachting do vzdálenosti maxi-
málnû 3 km od pevniny, surfing, rekreaãní potápûní s pfií-
strojem pod vedením instruktora do hloubky maximálnû
10 metrÛ, kopaná, basketbal, volejbal a dal‰í bûÏné rekre-
aãní sporty srovnatelné rizikovosti.
Je-li sjednáno úrazové poji‰tûní, odchylnû od ãásti II., oddí-
lu E, ãlánku 4, bodu 2, písm. c), VPPCP se vztahuje i na vy-
sokohorskou turistiku do 3500 m n.m. a rekreaãní rafting
do 3. stupnû obtíÏnosti vãetnû pfii nezvût‰eném prÛtoku
vody a s pfiimûfienou v˘strojí.

3. V rámci rizikové cesty lze provozovat sporty a ãinnosti ve
smyslu bodu 5, ãl. 8. ãásti I. VPPCP.

âlánek 6
Pojistná událost, hranice pojistného plnûní

1. Poji‰tûní léãebn˘ch v˘loh a asistenãní sluÏby
a) Poji‰Èovna plní z jedné pojistné události maximálnû do

v˘‰e limitu plnûní, kter˘ pfiíslu‰í sjednanému typu poji‰-
tûní uvedenému v ãl. 7, z toho:
– za o‰etfiení zubním lékafiem za jednu pojistnou udá-

lost u poji‰tûní s územní platností Evropa nejv˘‰e
150 EUR, u poji‰tûní s územní platností Svût nejv˘‰e
300 USD. Léky pfiedepsané v této souvislosti zubním
lékafiem nejsou zahrnuty do tohoto limitu a jsou hra-
zeny v plné v˘‰i. Léãení po‰kození zubÛ v souvislosti
s úrazem hlavy není tímto limitem omezeno,

– náklady za zhotovení ortéz v základním a jednodu-
chém provedení maximálnû do v˘‰e 10 000 Kã, 

– náklady za jednoduché opravy zubních protéz maxi-
málnû do v˘‰e 2 000 Kã,

– za ubytování, stravování a pfiepravu doprovázejícího
a pfiivolaného opatrovníka nebo rodinného pfiíslu‰ní-
ka maximálnû 3 000 Kã na den a celkem maximálnû 
9 000 Kã,

– náklady na pfiepravu pfii ztrátû ãi zniãení cestovních
dokladÛ maximálnû do v˘‰e 4 000 Kã.

b) Dojde-li k akutnímu zhor‰ení chronického onemocnûní,
které ohroÏuje Ïivot, poji‰Èovna poskytne plnûní za oka-
mÏit˘ nezbytn˘ lékafisk˘ zákrok nebo za hospitalizaci,
maximálnû v‰ak po dobu 2 dnÛ do celkové maximální
v˘‰e 50 000 Kã.

c) V poji‰tûní nejsou zahrnuty sluÏby uvedené v ãlánku 3,
bod 1, písm. b), c), d), e) ãásti II., oddíl G VPPCP.

2. Úrazové poji‰tûní 
a) Poji‰Èovna plní z jedné pojistné události maximálnû do

v˘‰e limitu plnûní, kter˘ pfiíslu‰í sjednanému typu poji‰-
tûní uvedenému v ãl. 7.

b) Pfii poji‰tûní cizincÛ poji‰Èovna nehradí náklady na dopra-
vu poji‰tûného ze zahraniãí na území âeské republiky za
úãelem stanovení rozsahu trval˘ch následkÛ úrazu.

c) Dojde-li ke smrti poji‰tûného do 3 let jeho vûku, poji‰-
Èovna pojistné plnûní neposkytne.

3. Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu obãana
a) Poji‰Èovna plní z jedné ‰kodní události do maximální v˘-

‰e uvedené v ãl. 7. 
b) Poji‰tûní je sjednáno bez spoluúãasti poji‰tûné osoby.

4. Poji‰tûní cestovních zavazadel
a) Poji‰Èovna plní z jedné pojistné události maximálnû do

v˘‰e limitu plnûní, kter˘ pfiíslu‰í sjednanému typu poji‰-
tûní uvedenému v ãl. 7.

b) Hranice pojistného plnûní u rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ trvale
spolu Ïijících ve spoleãné domácnosti nebo ãlenÛ spo-
leãné domácnosti trvale spolu Ïijících (úãastníkÛ stejné
cesty) se naãítá.

c) Souãet v˘plat plnûní ze v‰ech pojistn˘ch událostí nasta-
l˘ch v dobû trvání tohoto poji‰tûní mÛÏe ãinit nejv˘‰e
dvojnásobek pojistného plnûní pfiíslu‰ného pro danou
osobu a vûc.

5. Poji‰tûní storna cesty
Poji‰Èovna plní z jedné pojistné události stanovené pro-
cento ze stornopoplatkÛ úãtovan˘ch cestovní kanceláfií
do maximální v˘‰e, která pfiíslu‰í sjednanému typu poji‰-
tûní uvedenému v ãl. 7.
Dojde-li k:
a) úmrtí poji‰tûného

aa) dûdicÛm poji‰tûného 80 %,
ab) v‰em spolucestujícím 80 %,

b) úmrtí pfiíbuzného poji‰tûného, kter˘ nebyl uveden na
spoleãné cestovní smlouvû nebo nebyl poji‰tûn v‰em
pfiíbuzn˘m zemfielého, ktefií jsou uvedeni na spoleãné
cestovní smlouvû, 60 %,

c) novû vzniklé závaÏné poru‰e zdraví poji‰tûného
ca) poji‰tûnému a pfiíbuzn˘m poji‰tûného, ktefií jsou uvede-

ni na spoleãné cestovní smlouvû a jsou poji‰tûni, 80 %,
cb) spolucestujícím 60 %,

d) novû vzniklé závaÏné poru‰e zdraví nejbliÏ‰ího pfiíbuzné-
ho poji‰tûného, kter˘ není uveden na spoleãné cestovní
smlouvû nebo nebyl poji‰tûn, poji‰tûnému 60 %,

e) lehké poru‰e zdraví poji‰tûného, poji‰tûnému a pfiíbuz-
n˘m poji‰tûného, ktefií jsou uvedeni na spoleãné cestov-
ní smlouvû a jsou poji‰tûni, 60 %.

âlánek 7
Pfiehled typÛ poji‰tûní 

Smluvní ujednání cestovního poji‰tûní TURISTA
(pro klienty CK KOVOTUR PLUS s.r.o.) 

Hranice pojistného plnûní jednotliv˘ch poji‰tûní (v Kã)

Poji‰tûní Úrazové poji‰tûní Poji‰tûní odpovûdnost za ‰kodu obãana Poji‰tûní cestovních zavazadel
Poji‰tûní

Typ Územní léãebn˘ch nezbytné trvalé smrt ‰kody na ‰kody na ‰kody storna
poji‰tûní platnost v˘loh léãení následky úrazem zdraví vûc finanãní poj. udál. 1 vûc cesty

Turistické cesty – dûti ve vûku do 18 let vãetnû
E1132224 EVROPA 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 15 000
S1152226 SVùT 3 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 30 000

Turistické cesty – dospûlí od 18 let
E1192224 EVROPA 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 15 000
S1192226 SVùT 3 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 30 000

Rekreaãní sport – dûti ve vûku do 18 let vãetnû
E3132224 EVROPA 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 15 000
S3152226 SVùT 3 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 30 000

Rekreaãní sport – dospûlí
E3192224 EVROPA 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 15 000
S3192226 SVùT 3 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 30 000

Riziková cesta – dûti ve vûku do 18 let vãetnû
E6130000 EVROPA 1 500 000 není sjednáno není sjednáno není sjednáno není sjednáno
S6150000 SVùT 3 000 000 není sjednáno není sjednáno není sjednáno není sjednáno

Riziková cesta – dospûlí
E6190000 EVROPA 1 500 000 není sjednáno není sjednáno není sjednáno není sjednáno
S6190000 SVùT 3 000 000 není sjednáno není sjednáno není sjednáno není sjednáno
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Úvodní ustanovení
Poji‰tûní TURISTA se fiídí V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami
pro cestovní poji‰tûní VPPCP 07 (dále jen „VPPCP“) a tûmito
smluvními ujednáními.

âlánek 1
Poji‰tûné osoby

Poji‰tûní je urãeno pro klienty cestovní kanceláfie.

âlánek 2
Trvání poji‰tûní

1. Pokud je souãástí sjednávaného cestovního poji‰tûní i po-
ji‰tûní storna cesty, lze cestovní poji‰tûní sjednat nejpozdûji
první pracovní den následující po dni zaplacení cesty nebo
její první splátky, je-li cena cesty placena ve více splátkách.
Pfii pozdûj‰ím sjednání cestovního poji‰tûní nevzniká poji‰-
tûní storna cesty, i kdyÏ je pojistné zaplaceno. 

2. Poji‰tûní pro zahraniãní cesty je moÏno sjednat maximál-
nû na dobu 60 kalendáfiních dnÛ.

3. Poji‰tûní pro tuzemské cesty je moÏno sjednat maximálnû
na dobu 1 roku.

4. Poji‰tûní je moÏno sjednat nejdfiíve 1 rok pfied datem po-
ãátku cesty.

5. Pojistná doba je doba uvedená v cestovní smlouvû ãi jiném
rovnocenném dokumentu jako doba od poãátku do konce
cesty. 

6. Odchylnû od ãlánku 5, bodÛ 2. a 3., ãást I. VPPCP se ujed-
nává, Ïe poji‰tûní (vyjma poji‰tûní storna cesty) se vztahuje
i na nezbytnû nutnou dobu potfiebnou k návratu v pfiípadû
zdrÏení nejménû 12 hodin od okamÏiku, kter˘ je uveden
jako doba odletu letadla nebo odplutí lodi nebo odjezdu
autobusu nebo vlaku, kter˘ sjednala a zajistila cestovní kan-
celáfi, a to v dÛsledku nahodilé události (nepfiedvídané udá-
losti), napfi. protestních akcí zamûstnancÛ, povûtrnostních
podmínek, technické závady nebo po‰kození dopravního
prostfiedku a provozních problémÛ na leti‰ti, za podmínky
pfiedloÏení potvrzení od dopravní spoleãnosti nebo odba-
vovací spoleãnosti o zdrÏení dopravního prostfiedku. Poji‰-
tûní se nevztahuje na pfiípady zdrÏení v dÛsledku stávky ne-
bo jiné protestní akce, která zapoãala nebo byla oznámena
pfied sjednáním poji‰tûní.

7. U cizích státních pfiíslu‰níkÛ, ktefií nemají trvalé bydli‰tû v âes-
ké republice, zaãíná a konãí poji‰tûní úrazu okamÏikem do-
stavení se na místo a opu‰tûním místa urãeného cestovní
kanceláfií pro odjezd ãi pfiíjezd dopravního prostfiedku, ne
v‰ak dfiíve nebo pozdûji, neÏ jak je uvedeno v dokladu o sjed-
nání poji‰tûní jako poãátek ãi konec poji‰tûní.

âlánek 3
Typy poji‰tûní

1. Typem poji‰tûní se rozumí kombinace následujících para-
metrÛ poji‰tûní:
– územní platnosti 
– typu cesty 
– druhu poskytovan˘ch asistenãních sluÏeb a
– sjednan˘ch poji‰tûní a sjednan˘ch limitÛ plnûní 

2. Sjednan˘ typ poji‰tûní je vyznaãen na pojistce.

3. Pfiehled typÛ poji‰tûní, na které se vztahují tato smluvní
ujednání, je uveden v ãlánku 7.

âlánek 4
Územní platnost poji‰tûní

1. Poji‰tûní je sjednáno s územní platností Evropa nebo Svût
nebo Tuzemsko. 

âlánek 5
Typy cest

1. V rámci turistické cesty je moÏno provozovat i oddechové
a necílené (nejsou hlavním cílem ani jedním z hlavních cílÛ
cesty) rekreaãní ãinnosti: badminton, bruslení, golf, kuleã-
ník, kuÏelky, plavání a ‰norchlování, procházky a túry bûÏ-
n˘m nenároãn˘m terénem, rybolov ze bfiehu, modeláfiství,
stolní tenis, stolní a karetní hry, tanec, tenis a dal‰í necílené
rekreaãní ãinnosti srovnatelné rizikovosti.

2. V rámci sportovní cesty je moÏno rekreaãnû provozovat
bûÏné rekreaãní sporty. Poji‰tûny jsou: zimní sporty na
upraven˘ch a pro vefiejnost otevfien˘ch sjezdov˘ch a bûÏec-
k˘ch tratích, nikoliv v‰ak spojen˘ch se skoky nebo akroba-
cií, vysokohorská turistika do 3500 m n. m. v rámci organi-
zované skupiny s prÛvodcem a po vyznaãen˘ch trasách,
cykloturistika na sjízdn˘ch povolen˘ch cestách, nikoliv v‰ak
ve volném nebo horském terénu, sjíÏdûní fiek do 3. stupnû
obtíÏnosti vãetnû pfii nezv˘‰eném prÛtoku vody a s pfiimû-
fienou v˘strojí, vodní lyÏování, jachting do vzdálenosti maxi-
málnû 3 km od pevniny, surfing, rekreaãní potápûní s pfií-
strojem pod vedením instruktora do hloubky maximálnû
10 metrÛ, kopaná, basketbal, volejbal a dal‰í bûÏné rekre-
aãní sporty srovnatelné rizikovosti.
Je-li sjednáno úrazové poji‰tûní, odchylnû od ãásti II., oddí-
lu E, ãlánku 4, bodu 2, písm. c), VPPCP se vztahuje i na vy-
sokohorskou turistiku do 3500 m n.m. a rekreaãní rafting
do 3. stupnû obtíÏnosti vãetnû pfii nezvût‰eném prÛtoku
vody a s pfiimûfienou v˘strojí.

3. V rámci rizikové cesty lze provozovat sporty a ãinnosti ve
smyslu bodu 5, ãl. 8. ãásti I. VPPCP.

âlánek 6
Pojistná událost, hranice pojistného plnûní

1. Poji‰tûní léãebn˘ch v˘loh a asistenãní sluÏby
a) Poji‰Èovna plní z jedné pojistné události maximálnû do

v˘‰e limitu plnûní, kter˘ pfiíslu‰í sjednanému typu poji‰-
tûní uvedenému v ãl. 7, z toho:
– za o‰etfiení zubním lékafiem za jednu pojistnou udá-

lost u poji‰tûní s územní platností Evropa nejv˘‰e
150 EUR, u poji‰tûní s územní platností Svût nejv˘‰e
300 USD. Léky pfiedepsané v této souvislosti zubním
lékafiem nejsou zahrnuty do tohoto limitu a jsou hra-
zeny v plné v˘‰i. Léãení po‰kození zubÛ v souvislosti
s úrazem hlavy není tímto limitem omezeno,

– náklady za zhotovení ortéz v základním a jednodu-
chém provedení maximálnû do v˘‰e 10 000 Kã, 

– náklady za jednoduché opravy zubních protéz maxi-
málnû do v˘‰e 2 000 Kã,

– za ubytování, stravování a pfiepravu doprovázejícího
a pfiivolaného opatrovníka nebo rodinného pfiíslu‰ní-
ka maximálnû 3 000 Kã na den a celkem maximálnû 
9 000 Kã,

– náklady na pfiepravu pfii ztrátû ãi zniãení cestovních
dokladÛ maximálnû do v˘‰e 4 000 Kã.

b) Dojde-li k akutnímu zhor‰ení chronického onemocnûní,
které ohroÏuje Ïivot, poji‰Èovna poskytne plnûní za oka-
mÏit˘ nezbytn˘ lékafisk˘ zákrok nebo za hospitalizaci,
maximálnû v‰ak po dobu 2 dnÛ do celkové maximální
v˘‰e 50 000 Kã.

c) V poji‰tûní nejsou zahrnuty sluÏby uvedené v ãlánku 3,
bod 1, písm. b), c), d), e) ãásti II., oddíl G VPPCP.

2. Úrazové poji‰tûní 
a) Poji‰Èovna plní z jedné pojistné události maximálnû do

v˘‰e limitu plnûní, kter˘ pfiíslu‰í sjednanému typu poji‰-
tûní uvedenému v ãl. 7.

b) Pfii poji‰tûní cizincÛ poji‰Èovna nehradí náklady na dopra-
vu poji‰tûného ze zahraniãí na území âeské republiky za
úãelem stanovení rozsahu trval˘ch následkÛ úrazu.

c) Dojde-li ke smrti poji‰tûného do 3 let jeho vûku, poji‰-
Èovna pojistné plnûní neposkytne.

3. Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu obãana
a) Poji‰Èovna plní z jedné ‰kodní události do maximální v˘-

‰e uvedené v ãl. 7. 
b) Poji‰tûní je sjednáno bez spoluúãasti poji‰tûné osoby.

4. Poji‰tûní cestovních zavazadel
a) Poji‰Èovna plní z jedné pojistné události maximálnû do

v˘‰e limitu plnûní, kter˘ pfiíslu‰í sjednanému typu poji‰-
tûní uvedenému v ãl. 7.

b) Hranice pojistného plnûní u rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ trvale
spolu Ïijících ve spoleãné domácnosti nebo ãlenÛ spo-
leãné domácnosti trvale spolu Ïijících (úãastníkÛ stejné
cesty) se naãítá.

c) Souãet v˘plat plnûní ze v‰ech pojistn˘ch událostí nasta-
l˘ch v dobû trvání tohoto poji‰tûní mÛÏe ãinit nejv˘‰e
dvojnásobek pojistného plnûní pfiíslu‰ného pro danou
osobu a vûc.

5. Poji‰tûní storna cesty
Poji‰Èovna plní z jedné pojistné události stanovené pro-
cento ze stornopoplatkÛ úãtovan˘ch cestovní kanceláfií
do maximální v˘‰e, která pfiíslu‰í sjednanému typu poji‰-
tûní uvedenému v ãl. 7.
Dojde-li k:
a) úmrtí poji‰tûného

aa) dûdicÛm poji‰tûného 80 %,
ab) v‰em spolucestujícím 80 %,

b) úmrtí pfiíbuzného poji‰tûného, kter˘ nebyl uveden na
spoleãné cestovní smlouvû nebo nebyl poji‰tûn v‰em
pfiíbuzn˘m zemfielého, ktefií jsou uvedeni na spoleãné
cestovní smlouvû, 60 %,

c) novû vzniklé závaÏné poru‰e zdraví poji‰tûného
ca) poji‰tûnému a pfiíbuzn˘m poji‰tûného, ktefií jsou uvede-

ni na spoleãné cestovní smlouvû a jsou poji‰tûni, 80 %,
cb) spolucestujícím 60 %,

d) novû vzniklé závaÏné poru‰e zdraví nejbliÏ‰ího pfiíbuzné-
ho poji‰tûného, kter˘ není uveden na spoleãné cestovní
smlouvû nebo nebyl poji‰tûn, poji‰tûnému 60 %,

e) lehké poru‰e zdraví poji‰tûného, poji‰tûnému a pfiíbuz-
n˘m poji‰tûného, ktefií jsou uvedeni na spoleãné cestov-
ní smlouvû a jsou poji‰tûni, 60 %.

âlánek 7
Pfiehled typÛ poji‰tûní 

Smluvní ujednání cestovního poji‰tûní TURISTA
(pro klienty CK KOVOTUR PLUS s.r.o.) 

Hranice pojistného plnûní jednotliv˘ch poji‰tûní (v Kã)

Poji‰tûní Úrazové poji‰tûní Poji‰tûní odpovûdnost za ‰kodu obãana Poji‰tûní cestovních zavazadel
Poji‰tûní

Typ Územní léãebn˘ch nezbytné trvalé smrt ‰kody na ‰kody na ‰kody storna
poji‰tûní platnost v˘loh léãení následky úrazem zdraví vûc finanãní poj. udál. 1 vûc cesty

Turistické cesty – dûti ve vûku do 18 let vãetnû
E1132224 EVROPA 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 15 000
S1152226 SVùT 3 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 30 000

Turistické cesty – dospûlí od 18 let
E1192224 EVROPA 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 15 000
S1192226 SVùT 3 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 30 000

Rekreaãní sport – dûti ve vûku do 18 let vãetnû
E3132224 EVROPA 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 15 000
S3152226 SVùT 3 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 30 000

Rekreaãní sport – dospûlí
E3192224 EVROPA 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 15 000
S3192226 SVùT 3 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 30 000

Riziková cesta – dûti ve vûku do 18 let vãetnû
E6130000 EVROPA 1 500 000 není sjednáno není sjednáno není sjednáno není sjednáno
S6150000 SVùT 3 000 000 není sjednáno není sjednáno není sjednáno není sjednáno

Riziková cesta – dospûlí
E6190000 EVROPA 1 500 000 není sjednáno není sjednáno není sjednáno není sjednáno
S6190000 SVùT 3 000 000 není sjednáno není sjednáno není sjednáno není sjednáno
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Úvodní ustanovení
Poji‰tûní TURISTA se fiídí V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami
pro cestovní poji‰tûní VPPCP 07 (dále jen „VPPCP“) a tûmito
smluvními ujednáními.

âlánek 1
Poji‰tûné osoby

Poji‰tûní je urãeno pro klienty cestovní kanceláfie.

âlánek 2
Trvání poji‰tûní

1. Pokud je souãástí sjednávaného cestovního poji‰tûní i po-
ji‰tûní storna cesty, lze cestovní poji‰tûní sjednat nejpozdûji
první pracovní den následující po dni zaplacení cesty nebo
její první splátky, je-li cena cesty placena ve více splátkách.
Pfii pozdûj‰ím sjednání cestovního poji‰tûní nevzniká poji‰-
tûní storna cesty, i kdyÏ je pojistné zaplaceno. 

2. Poji‰tûní pro zahraniãní cesty je moÏno sjednat maximál-
nû na dobu 60 kalendáfiních dnÛ.

3. Poji‰tûní pro tuzemské cesty je moÏno sjednat maximálnû
na dobu 1 roku.

4. Poji‰tûní je moÏno sjednat nejdfiíve 1 rok pfied datem po-
ãátku cesty.

5. Pojistná doba je doba uvedená v cestovní smlouvû ãi jiném
rovnocenném dokumentu jako doba od poãátku do konce
cesty. 

6. Odchylnû od ãlánku 5, bodÛ 2. a 3., ãást I. VPPCP se ujed-
nává, Ïe poji‰tûní (vyjma poji‰tûní storna cesty) se vztahuje
i na nezbytnû nutnou dobu potfiebnou k návratu v pfiípadû
zdrÏení nejménû 12 hodin od okamÏiku, kter˘ je uveden
jako doba odletu letadla nebo odplutí lodi nebo odjezdu
autobusu nebo vlaku, kter˘ sjednala a zajistila cestovní kan-
celáfi, a to v dÛsledku nahodilé události (nepfiedvídané udá-
losti), napfi. protestních akcí zamûstnancÛ, povûtrnostních
podmínek, technické závady nebo po‰kození dopravního
prostfiedku a provozních problémÛ na leti‰ti, za podmínky
pfiedloÏení potvrzení od dopravní spoleãnosti nebo odba-
vovací spoleãnosti o zdrÏení dopravního prostfiedku. Poji‰-
tûní se nevztahuje na pfiípady zdrÏení v dÛsledku stávky ne-
bo jiné protestní akce, která zapoãala nebo byla oznámena
pfied sjednáním poji‰tûní.

7. U cizích státních pfiíslu‰níkÛ, ktefií nemají trvalé bydli‰tû v âes-
ké republice, zaãíná a konãí poji‰tûní úrazu okamÏikem do-
stavení se na místo a opu‰tûním místa urãeného cestovní
kanceláfií pro odjezd ãi pfiíjezd dopravního prostfiedku, ne
v‰ak dfiíve nebo pozdûji, neÏ jak je uvedeno v dokladu o sjed-
nání poji‰tûní jako poãátek ãi konec poji‰tûní.

âlánek 3
Typy poji‰tûní

1. Typem poji‰tûní se rozumí kombinace následujících para-
metrÛ poji‰tûní:
– územní platnosti 
– typu cesty 
– druhu poskytovan˘ch asistenãních sluÏeb a
– sjednan˘ch poji‰tûní a sjednan˘ch limitÛ plnûní 

2. Sjednan˘ typ poji‰tûní je vyznaãen na pojistce.

3. Pfiehled typÛ poji‰tûní, na které se vztahují tato smluvní
ujednání, je uveden v ãlánku 7.

âlánek 4
Územní platnost poji‰tûní

1. Poji‰tûní je sjednáno s územní platností Evropa nebo Svût
nebo Tuzemsko. 

âlánek 5
Typy cest

1. V rámci turistické cesty je moÏno provozovat i oddechové
a necílené (nejsou hlavním cílem ani jedním z hlavních cílÛ
cesty) rekreaãní ãinnosti: badminton, bruslení, golf, kuleã-
ník, kuÏelky, plavání a ‰norchlování, procházky a túry bûÏ-
n˘m nenároãn˘m terénem, rybolov ze bfiehu, modeláfiství,
stolní tenis, stolní a karetní hry, tanec, tenis a dal‰í necílené
rekreaãní ãinnosti srovnatelné rizikovosti.

2. V rámci sportovní cesty je moÏno rekreaãnû provozovat
bûÏné rekreaãní sporty. Poji‰tûny jsou: zimní sporty na
upraven˘ch a pro vefiejnost otevfien˘ch sjezdov˘ch a bûÏec-
k˘ch tratích, nikoliv v‰ak spojen˘ch se skoky nebo akroba-
cií, vysokohorská turistika do 3500 m n. m. v rámci organi-
zované skupiny s prÛvodcem a po vyznaãen˘ch trasách,
cykloturistika na sjízdn˘ch povolen˘ch cestách, nikoliv v‰ak
ve volném nebo horském terénu, sjíÏdûní fiek do 3. stupnû
obtíÏnosti vãetnû pfii nezv˘‰eném prÛtoku vody a s pfiimû-
fienou v˘strojí, vodní lyÏování, jachting do vzdálenosti maxi-
málnû 3 km od pevniny, surfing, rekreaãní potápûní s pfií-
strojem pod vedením instruktora do hloubky maximálnû
10 metrÛ, kopaná, basketbal, volejbal a dal‰í bûÏné rekre-
aãní sporty srovnatelné rizikovosti.
Je-li sjednáno úrazové poji‰tûní, odchylnû od ãásti II., oddí-
lu E, ãlánku 4, bodu 2, písm. c), VPPCP se vztahuje i na vy-
sokohorskou turistiku do 3500 m n.m. a rekreaãní rafting
do 3. stupnû obtíÏnosti vãetnû pfii nezvût‰eném prÛtoku
vody a s pfiimûfienou v˘strojí.

3. V rámci rizikové cesty lze provozovat sporty a ãinnosti ve
smyslu bodu 5, ãl. 8. ãásti I. VPPCP.

âlánek 6
Pojistná událost, hranice pojistného plnûní

1. Poji‰tûní léãebn˘ch v˘loh a asistenãní sluÏby
a) Poji‰Èovna plní z jedné pojistné události maximálnû do

v˘‰e limitu plnûní, kter˘ pfiíslu‰í sjednanému typu poji‰-
tûní uvedenému v ãl. 7, z toho:
– za o‰etfiení zubním lékafiem za jednu pojistnou udá-

lost u poji‰tûní s územní platností Evropa nejv˘‰e
150 EUR, u poji‰tûní s územní platností Svût nejv˘‰e
300 USD. Léky pfiedepsané v této souvislosti zubním
lékafiem nejsou zahrnuty do tohoto limitu a jsou hra-
zeny v plné v˘‰i. Léãení po‰kození zubÛ v souvislosti
s úrazem hlavy není tímto limitem omezeno,

– náklady za zhotovení ortéz v základním a jednodu-
chém provedení maximálnû do v˘‰e 10 000 Kã, 

– náklady za jednoduché opravy zubních protéz maxi-
málnû do v˘‰e 2 000 Kã,

– za ubytování, stravování a pfiepravu doprovázejícího
a pfiivolaného opatrovníka nebo rodinného pfiíslu‰ní-
ka maximálnû 3 000 Kã na den a celkem maximálnû 
9 000 Kã,

– náklady na pfiepravu pfii ztrátû ãi zniãení cestovních
dokladÛ maximálnû do v˘‰e 4 000 Kã.

b) Dojde-li k akutnímu zhor‰ení chronického onemocnûní,
které ohroÏuje Ïivot, poji‰Èovna poskytne plnûní za oka-
mÏit˘ nezbytn˘ lékafisk˘ zákrok nebo za hospitalizaci,
maximálnû v‰ak po dobu 2 dnÛ do celkové maximální
v˘‰e 50 000 Kã.

c) V poji‰tûní nejsou zahrnuty sluÏby uvedené v ãlánku 3,
bod 1, písm. b), c), d), e) ãásti II., oddíl G VPPCP.

2. Úrazové poji‰tûní 
a) Poji‰Èovna plní z jedné pojistné události maximálnû do

v˘‰e limitu plnûní, kter˘ pfiíslu‰í sjednanému typu poji‰-
tûní uvedenému v ãl. 7.

b) Pfii poji‰tûní cizincÛ poji‰Èovna nehradí náklady na dopra-
vu poji‰tûného ze zahraniãí na území âeské republiky za
úãelem stanovení rozsahu trval˘ch následkÛ úrazu.

c) Dojde-li ke smrti poji‰tûného do 3 let jeho vûku, poji‰-
Èovna pojistné plnûní neposkytne.

3. Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu obãana
a) Poji‰Èovna plní z jedné ‰kodní události do maximální v˘-

‰e uvedené v ãl. 7. 
b) Poji‰tûní je sjednáno bez spoluúãasti poji‰tûné osoby.

4. Poji‰tûní cestovních zavazadel
a) Poji‰Èovna plní z jedné pojistné události maximálnû do

v˘‰e limitu plnûní, kter˘ pfiíslu‰í sjednanému typu poji‰-
tûní uvedenému v ãl. 7.

b) Hranice pojistného plnûní u rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ trvale
spolu Ïijících ve spoleãné domácnosti nebo ãlenÛ spo-
leãné domácnosti trvale spolu Ïijících (úãastníkÛ stejné
cesty) se naãítá.

c) Souãet v˘plat plnûní ze v‰ech pojistn˘ch událostí nasta-
l˘ch v dobû trvání tohoto poji‰tûní mÛÏe ãinit nejv˘‰e
dvojnásobek pojistného plnûní pfiíslu‰ného pro danou
osobu a vûc.

5. Poji‰tûní storna cesty
Poji‰Èovna plní z jedné pojistné události stanovené pro-
cento ze stornopoplatkÛ úãtovan˘ch cestovní kanceláfií
do maximální v˘‰e, která pfiíslu‰í sjednanému typu poji‰-
tûní uvedenému v ãl. 7.
Dojde-li k:
a) úmrtí poji‰tûného

aa) dûdicÛm poji‰tûného 80 %,
ab) v‰em spolucestujícím 80 %,

b) úmrtí pfiíbuzného poji‰tûného, kter˘ nebyl uveden na
spoleãné cestovní smlouvû nebo nebyl poji‰tûn v‰em
pfiíbuzn˘m zemfielého, ktefií jsou uvedeni na spoleãné
cestovní smlouvû, 60 %,

c) novû vzniklé závaÏné poru‰e zdraví poji‰tûného
ca) poji‰tûnému a pfiíbuzn˘m poji‰tûného, ktefií jsou uvede-

ni na spoleãné cestovní smlouvû a jsou poji‰tûni, 80 %,
cb) spolucestujícím 60 %,

d) novû vzniklé závaÏné poru‰e zdraví nejbliÏ‰ího pfiíbuzné-
ho poji‰tûného, kter˘ není uveden na spoleãné cestovní
smlouvû nebo nebyl poji‰tûn, poji‰tûnému 60 %,

e) lehké poru‰e zdraví poji‰tûného, poji‰tûnému a pfiíbuz-
n˘m poji‰tûného, ktefií jsou uvedeni na spoleãné cestov-
ní smlouvû a jsou poji‰tûni, 60 %.

âlánek 7
Pfiehled typÛ poji‰tûní 

Smluvní ujednání cestovního poji‰tûní TURISTA
(pro klienty CK KOVOTUR PLUS s.r.o.) 

Hranice pojistného plnûní jednotliv˘ch poji‰tûní (v Kã)

Poji‰tûní Úrazové poji‰tûní Poji‰tûní odpovûdnost za ‰kodu obãana Poji‰tûní cestovních zavazadel
Poji‰tûní

Typ Územní léãebn˘ch nezbytné trvalé smrt ‰kody na ‰kody na ‰kody storna
poji‰tûní platnost v˘loh léãení následky úrazem zdraví vûc finanãní poj. udál. 1 vûc cesty

Turistické cesty – dûti ve vûku do 18 let vãetnû
E1132224 EVROPA 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 15 000
S1152226 SVùT 3 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 30 000

Turistické cesty – dospûlí od 18 let
E1192224 EVROPA 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 15 000
S1192226 SVùT 3 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 30 000

Rekreaãní sport – dûti ve vûku do 18 let vãetnû
E3132224 EVROPA 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 15 000
S3152226 SVùT 3 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 30 000

Rekreaãní sport – dospûlí
E3192224 EVROPA 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 15 000
S3192226 SVùT 3 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 30 000

Riziková cesta – dûti ve vûku do 18 let vãetnû
E6130000 EVROPA 1 500 000 není sjednáno není sjednáno není sjednáno není sjednáno
S6150000 SVùT 3 000 000 není sjednáno není sjednáno není sjednáno není sjednáno

Riziková cesta – dospûlí
E6190000 EVROPA 1 500 000 není sjednáno není sjednáno není sjednáno není sjednáno
S6190000 SVùT 3 000 000 není sjednáno není sjednáno není sjednáno není sjednáno
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Úvodní ustanovení
Poji‰tûní TURISTA se fiídí V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami
pro cestovní poji‰tûní VPPCP 07 (dále jen „VPPCP“) a tûmito
smluvními ujednáními.

âlánek 1
Poji‰tûné osoby

Poji‰tûní je urãeno pro klienty cestovní kanceláfie.

âlánek 2
Trvání poji‰tûní

1. Pokud je souãástí sjednávaného cestovního poji‰tûní i po-
ji‰tûní storna cesty, lze cestovní poji‰tûní sjednat nejpozdûji
první pracovní den následující po dni zaplacení cesty nebo
její první splátky, je-li cena cesty placena ve více splátkách.
Pfii pozdûj‰ím sjednání cestovního poji‰tûní nevzniká poji‰-
tûní storna cesty, i kdyÏ je pojistné zaplaceno. 

2. Poji‰tûní pro zahraniãní cesty je moÏno sjednat maximál-
nû na dobu 60 kalendáfiních dnÛ.

3. Poji‰tûní pro tuzemské cesty je moÏno sjednat maximálnû
na dobu 1 roku.

4. Poji‰tûní je moÏno sjednat nejdfiíve 1 rok pfied datem po-
ãátku cesty.

5. Pojistná doba je doba uvedená v cestovní smlouvû ãi jiném
rovnocenném dokumentu jako doba od poãátku do konce
cesty. 

6. Odchylnû od ãlánku 5, bodÛ 2. a 3., ãást I. VPPCP se ujed-
nává, Ïe poji‰tûní (vyjma poji‰tûní storna cesty) se vztahuje
i na nezbytnû nutnou dobu potfiebnou k návratu v pfiípadû
zdrÏení nejménû 12 hodin od okamÏiku, kter˘ je uveden
jako doba odletu letadla nebo odplutí lodi nebo odjezdu
autobusu nebo vlaku, kter˘ sjednala a zajistila cestovní kan-
celáfi, a to v dÛsledku nahodilé události (nepfiedvídané udá-
losti), napfi. protestních akcí zamûstnancÛ, povûtrnostních
podmínek, technické závady nebo po‰kození dopravního
prostfiedku a provozních problémÛ na leti‰ti, za podmínky
pfiedloÏení potvrzení od dopravní spoleãnosti nebo odba-
vovací spoleãnosti o zdrÏení dopravního prostfiedku. Poji‰-
tûní se nevztahuje na pfiípady zdrÏení v dÛsledku stávky ne-
bo jiné protestní akce, která zapoãala nebo byla oznámena
pfied sjednáním poji‰tûní.

7. U cizích státních pfiíslu‰níkÛ, ktefií nemají trvalé bydli‰tû v âes-
ké republice, zaãíná a konãí poji‰tûní úrazu okamÏikem do-
stavení se na místo a opu‰tûním místa urãeného cestovní
kanceláfií pro odjezd ãi pfiíjezd dopravního prostfiedku, ne
v‰ak dfiíve nebo pozdûji, neÏ jak je uvedeno v dokladu o sjed-
nání poji‰tûní jako poãátek ãi konec poji‰tûní.

âlánek 3
Typy poji‰tûní

1. Typem poji‰tûní se rozumí kombinace následujících para-
metrÛ poji‰tûní:
– územní platnosti 
– typu cesty 
– druhu poskytovan˘ch asistenãních sluÏeb a
– sjednan˘ch poji‰tûní a sjednan˘ch limitÛ plnûní 

2. Sjednan˘ typ poji‰tûní je vyznaãen na pojistce.

3. Pfiehled typÛ poji‰tûní, na které se vztahují tato smluvní
ujednání, je uveden v ãlánku 7.

âlánek 4
Územní platnost poji‰tûní

1. Poji‰tûní je sjednáno s územní platností Evropa nebo Svût
nebo Tuzemsko. 

âlánek 5
Typy cest

1. V rámci turistické cesty je moÏno provozovat i oddechové
a necílené (nejsou hlavním cílem ani jedním z hlavních cílÛ
cesty) rekreaãní ãinnosti: badminton, bruslení, golf, kuleã-
ník, kuÏelky, plavání a ‰norchlování, procházky a túry bûÏ-
n˘m nenároãn˘m terénem, rybolov ze bfiehu, modeláfiství,
stolní tenis, stolní a karetní hry, tanec, tenis a dal‰í necílené
rekreaãní ãinnosti srovnatelné rizikovosti.

2. V rámci sportovní cesty je moÏno rekreaãnû provozovat
bûÏné rekreaãní sporty. Poji‰tûny jsou: zimní sporty na
upraven˘ch a pro vefiejnost otevfien˘ch sjezdov˘ch a bûÏec-
k˘ch tratích, nikoliv v‰ak spojen˘ch se skoky nebo akroba-
cií, vysokohorská turistika do 3500 m n. m. v rámci organi-
zované skupiny s prÛvodcem a po vyznaãen˘ch trasách,
cykloturistika na sjízdn˘ch povolen˘ch cestách, nikoliv v‰ak
ve volném nebo horském terénu, sjíÏdûní fiek do 3. stupnû
obtíÏnosti vãetnû pfii nezv˘‰eném prÛtoku vody a s pfiimû-
fienou v˘strojí, vodní lyÏování, jachting do vzdálenosti maxi-
málnû 3 km od pevniny, surfing, rekreaãní potápûní s pfií-
strojem pod vedením instruktora do hloubky maximálnû
10 metrÛ, kopaná, basketbal, volejbal a dal‰í bûÏné rekre-
aãní sporty srovnatelné rizikovosti.
Je-li sjednáno úrazové poji‰tûní, odchylnû od ãásti II., oddí-
lu E, ãlánku 4, bodu 2, písm. c), VPPCP se vztahuje i na vy-
sokohorskou turistiku do 3500 m n.m. a rekreaãní rafting
do 3. stupnû obtíÏnosti vãetnû pfii nezvût‰eném prÛtoku
vody a s pfiimûfienou v˘strojí.

3. V rámci rizikové cesty lze provozovat sporty a ãinnosti ve
smyslu bodu 5, ãl. 8. ãásti I. VPPCP.

âlánek 6
Pojistná událost, hranice pojistného plnûní

1. Poji‰tûní léãebn˘ch v˘loh a asistenãní sluÏby
a) Poji‰Èovna plní z jedné pojistné události maximálnû do

v˘‰e limitu plnûní, kter˘ pfiíslu‰í sjednanému typu poji‰-
tûní uvedenému v ãl. 7, z toho:
– za o‰etfiení zubním lékafiem za jednu pojistnou udá-

lost u poji‰tûní s územní platností Evropa nejv˘‰e
150 EUR, u poji‰tûní s územní platností Svût nejv˘‰e
300 USD. Léky pfiedepsané v této souvislosti zubním
lékafiem nejsou zahrnuty do tohoto limitu a jsou hra-
zeny v plné v˘‰i. Léãení po‰kození zubÛ v souvislosti
s úrazem hlavy není tímto limitem omezeno,

– náklady za zhotovení ortéz v základním a jednodu-
chém provedení maximálnû do v˘‰e 10 000 Kã, 

– náklady za jednoduché opravy zubních protéz maxi-
málnû do v˘‰e 2 000 Kã,

– za ubytování, stravování a pfiepravu doprovázejícího
a pfiivolaného opatrovníka nebo rodinného pfiíslu‰ní-
ka maximálnû 3 000 Kã na den a celkem maximálnû 
9 000 Kã,

– náklady na pfiepravu pfii ztrátû ãi zniãení cestovních
dokladÛ maximálnû do v˘‰e 4 000 Kã.

b) Dojde-li k akutnímu zhor‰ení chronického onemocnûní,
které ohroÏuje Ïivot, poji‰Èovna poskytne plnûní za oka-
mÏit˘ nezbytn˘ lékafisk˘ zákrok nebo za hospitalizaci,
maximálnû v‰ak po dobu 2 dnÛ do celkové maximální
v˘‰e 50 000 Kã.

c) V poji‰tûní nejsou zahrnuty sluÏby uvedené v ãlánku 3,
bod 1, písm. b), c), d), e) ãásti II., oddíl G VPPCP.

2. Úrazové poji‰tûní 
a) Poji‰Èovna plní z jedné pojistné události maximálnû do

v˘‰e limitu plnûní, kter˘ pfiíslu‰í sjednanému typu poji‰-
tûní uvedenému v ãl. 7.

b) Pfii poji‰tûní cizincÛ poji‰Èovna nehradí náklady na dopra-
vu poji‰tûného ze zahraniãí na území âeské republiky za
úãelem stanovení rozsahu trval˘ch následkÛ úrazu.

c) Dojde-li ke smrti poji‰tûného do 3 let jeho vûku, poji‰-
Èovna pojistné plnûní neposkytne.

3. Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu obãana
a) Poji‰Èovna plní z jedné ‰kodní události do maximální v˘-

‰e uvedené v ãl. 7. 
b) Poji‰tûní je sjednáno bez spoluúãasti poji‰tûné osoby.

4. Poji‰tûní cestovních zavazadel
a) Poji‰Èovna plní z jedné pojistné události maximálnû do

v˘‰e limitu plnûní, kter˘ pfiíslu‰í sjednanému typu poji‰-
tûní uvedenému v ãl. 7.

b) Hranice pojistného plnûní u rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ trvale
spolu Ïijících ve spoleãné domácnosti nebo ãlenÛ spo-
leãné domácnosti trvale spolu Ïijících (úãastníkÛ stejné
cesty) se naãítá.

c) Souãet v˘plat plnûní ze v‰ech pojistn˘ch událostí nasta-
l˘ch v dobû trvání tohoto poji‰tûní mÛÏe ãinit nejv˘‰e
dvojnásobek pojistného plnûní pfiíslu‰ného pro danou
osobu a vûc.

5. Poji‰tûní storna cesty
Poji‰Èovna plní z jedné pojistné události stanovené pro-
cento ze stornopoplatkÛ úãtovan˘ch cestovní kanceláfií
do maximální v˘‰e, která pfiíslu‰í sjednanému typu poji‰-
tûní uvedenému v ãl. 7.
Dojde-li k:
a) úmrtí poji‰tûného

aa) dûdicÛm poji‰tûného 80 %,
ab) v‰em spolucestujícím 80 %,

b) úmrtí pfiíbuzného poji‰tûného, kter˘ nebyl uveden na
spoleãné cestovní smlouvû nebo nebyl poji‰tûn v‰em
pfiíbuzn˘m zemfielého, ktefií jsou uvedeni na spoleãné
cestovní smlouvû, 60 %,

c) novû vzniklé závaÏné poru‰e zdraví poji‰tûného
ca) poji‰tûnému a pfiíbuzn˘m poji‰tûného, ktefií jsou uvede-

ni na spoleãné cestovní smlouvû a jsou poji‰tûni, 80 %,
cb) spolucestujícím 60 %,

d) novû vzniklé závaÏné poru‰e zdraví nejbliÏ‰ího pfiíbuzné-
ho poji‰tûného, kter˘ není uveden na spoleãné cestovní
smlouvû nebo nebyl poji‰tûn, poji‰tûnému 60 %,

e) lehké poru‰e zdraví poji‰tûného, poji‰tûnému a pfiíbuz-
n˘m poji‰tûného, ktefií jsou uvedeni na spoleãné cestov-
ní smlouvû a jsou poji‰tûni, 60 %.

âlánek 7
Pfiehled typÛ poji‰tûní 

Smluvní ujednání cestovního poji‰tûní TURISTA
(pro klienty CK KOVOTUR PLUS s.r.o.) 

Hranice pojistného plnûní jednotliv˘ch poji‰tûní (v Kã)

Poji‰tûní Úrazové poji‰tûní Poji‰tûní odpovûdnost za ‰kodu obãana Poji‰tûní cestovních zavazadel
Poji‰tûní

Typ Územní léãebn˘ch nezbytné trvalé smrt ‰kody na ‰kody na ‰kody storna
poji‰tûní platnost v˘loh léãení následky úrazem zdraví vûc finanãní poj. udál. 1 vûc cesty

Turistické cesty – dûti ve vûku do 18 let vãetnû
E1132224 EVROPA 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 15 000
S1152226 SVùT 3 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 30 000

Turistické cesty – dospûlí od 18 let
E1192224 EVROPA 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 15 000
S1192226 SVùT 3 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 30 000

Rekreaãní sport – dûti ve vûku do 18 let vãetnû
E3132224 EVROPA 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 15 000
S3152226 SVùT 3 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 30 000

Rekreaãní sport – dospûlí
E3192224 EVROPA 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 15 000
S3192226 SVùT 3 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 30 000

Riziková cesta – dûti ve vûku do 18 let vãetnû
E6130000 EVROPA 1 500 000 není sjednáno není sjednáno není sjednáno není sjednáno
S6150000 SVùT 3 000 000 není sjednáno není sjednáno není sjednáno není sjednáno

Riziková cesta – dospûlí
E6190000 EVROPA 1 500 000 není sjednáno není sjednáno není sjednáno není sjednáno
S6190000 SVùT 3 000 000 není sjednáno není sjednáno není sjednáno není sjednáno
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Úvodní ustanovení
Poji‰tûní TURISTA se fiídí V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami
pro cestovní poji‰tûní VPPCP 07 (dále jen „VPPCP“) a tûmito
smluvními ujednáními.

âlánek 1
Poji‰tûné osoby

Poji‰tûní je urãeno pro klienty cestovní kanceláfie.

âlánek 2
Trvání poji‰tûní

1. Pokud je souãástí sjednávaného cestovního poji‰tûní i po-
ji‰tûní storna cesty, lze cestovní poji‰tûní sjednat nejpozdûji
první pracovní den následující po dni zaplacení cesty nebo
její první splátky, je-li cena cesty placena ve více splátkách.
Pfii pozdûj‰ím sjednání cestovního poji‰tûní nevzniká poji‰-
tûní storna cesty, i kdyÏ je pojistné zaplaceno. 

2. Poji‰tûní pro zahraniãní cesty je moÏno sjednat maximál-
nû na dobu 60 kalendáfiních dnÛ.

3. Poji‰tûní pro tuzemské cesty je moÏno sjednat maximálnû
na dobu 1 roku.

4. Poji‰tûní je moÏno sjednat nejdfiíve 1 rok pfied datem po-
ãátku cesty.

5. Pojistná doba je doba uvedená v cestovní smlouvû ãi jiném
rovnocenném dokumentu jako doba od poãátku do konce
cesty. 

6. Odchylnû od ãlánku 5, bodÛ 2. a 3., ãást I. VPPCP se ujed-
nává, Ïe poji‰tûní (vyjma poji‰tûní storna cesty) se vztahuje
i na nezbytnû nutnou dobu potfiebnou k návratu v pfiípadû
zdrÏení nejménû 12 hodin od okamÏiku, kter˘ je uveden
jako doba odletu letadla nebo odplutí lodi nebo odjezdu
autobusu nebo vlaku, kter˘ sjednala a zajistila cestovní kan-
celáfi, a to v dÛsledku nahodilé události (nepfiedvídané udá-
losti), napfi. protestních akcí zamûstnancÛ, povûtrnostních
podmínek, technické závady nebo po‰kození dopravního
prostfiedku a provozních problémÛ na leti‰ti, za podmínky
pfiedloÏení potvrzení od dopravní spoleãnosti nebo odba-
vovací spoleãnosti o zdrÏení dopravního prostfiedku. Poji‰-
tûní se nevztahuje na pfiípady zdrÏení v dÛsledku stávky ne-
bo jiné protestní akce, která zapoãala nebo byla oznámena
pfied sjednáním poji‰tûní.

7. U cizích státních pfiíslu‰níkÛ, ktefií nemají trvalé bydli‰tû v âes-
ké republice, zaãíná a konãí poji‰tûní úrazu okamÏikem do-
stavení se na místo a opu‰tûním místa urãeného cestovní
kanceláfií pro odjezd ãi pfiíjezd dopravního prostfiedku, ne
v‰ak dfiíve nebo pozdûji, neÏ jak je uvedeno v dokladu o sjed-
nání poji‰tûní jako poãátek ãi konec poji‰tûní.

âlánek 3
Typy poji‰tûní

1. Typem poji‰tûní se rozumí kombinace následujících para-
metrÛ poji‰tûní:
– územní platnosti 
– typu cesty 
– druhu poskytovan˘ch asistenãních sluÏeb a
– sjednan˘ch poji‰tûní a sjednan˘ch limitÛ plnûní 

2. Sjednan˘ typ poji‰tûní je vyznaãen na pojistce.

3. Pfiehled typÛ poji‰tûní, na které se vztahují tato smluvní
ujednání, je uveden v ãlánku 7.

âlánek 4
Územní platnost poji‰tûní

1. Poji‰tûní je sjednáno s územní platností Evropa nebo Svût
nebo Tuzemsko. 

âlánek 5
Typy cest

1. V rámci turistické cesty je moÏno provozovat i oddechové
a necílené (nejsou hlavním cílem ani jedním z hlavních cílÛ
cesty) rekreaãní ãinnosti: badminton, bruslení, golf, kuleã-
ník, kuÏelky, plavání a ‰norchlování, procházky a túry bûÏ-
n˘m nenároãn˘m terénem, rybolov ze bfiehu, modeláfiství,
stolní tenis, stolní a karetní hry, tanec, tenis a dal‰í necílené
rekreaãní ãinnosti srovnatelné rizikovosti.

2. V rámci sportovní cesty je moÏno rekreaãnû provozovat
bûÏné rekreaãní sporty. Poji‰tûny jsou: zimní sporty na
upraven˘ch a pro vefiejnost otevfien˘ch sjezdov˘ch a bûÏec-
k˘ch tratích, nikoliv v‰ak spojen˘ch se skoky nebo akroba-
cií, vysokohorská turistika do 3500 m n. m. v rámci organi-
zované skupiny s prÛvodcem a po vyznaãen˘ch trasách,
cykloturistika na sjízdn˘ch povolen˘ch cestách, nikoliv v‰ak
ve volném nebo horském terénu, sjíÏdûní fiek do 3. stupnû
obtíÏnosti vãetnû pfii nezv˘‰eném prÛtoku vody a s pfiimû-
fienou v˘strojí, vodní lyÏování, jachting do vzdálenosti maxi-
málnû 3 km od pevniny, surfing, rekreaãní potápûní s pfií-
strojem pod vedením instruktora do hloubky maximálnû
10 metrÛ, kopaná, basketbal, volejbal a dal‰í bûÏné rekre-
aãní sporty srovnatelné rizikovosti.
Je-li sjednáno úrazové poji‰tûní, odchylnû od ãásti II., oddí-
lu E, ãlánku 4, bodu 2, písm. c), VPPCP se vztahuje i na vy-
sokohorskou turistiku do 3500 m n.m. a rekreaãní rafting
do 3. stupnû obtíÏnosti vãetnû pfii nezvût‰eném prÛtoku
vody a s pfiimûfienou v˘strojí.

3. V rámci rizikové cesty lze provozovat sporty a ãinnosti ve
smyslu bodu 5, ãl. 8. ãásti I. VPPCP.

âlánek 6
Pojistná událost, hranice pojistného plnûní

1. Poji‰tûní léãebn˘ch v˘loh a asistenãní sluÏby
a) Poji‰Èovna plní z jedné pojistné události maximálnû do

v˘‰e limitu plnûní, kter˘ pfiíslu‰í sjednanému typu poji‰-
tûní uvedenému v ãl. 7, z toho:
– za o‰etfiení zubním lékafiem za jednu pojistnou udá-

lost u poji‰tûní s územní platností Evropa nejv˘‰e
150 EUR, u poji‰tûní s územní platností Svût nejv˘‰e
300 USD. Léky pfiedepsané v této souvislosti zubním
lékafiem nejsou zahrnuty do tohoto limitu a jsou hra-
zeny v plné v˘‰i. Léãení po‰kození zubÛ v souvislosti
s úrazem hlavy není tímto limitem omezeno,

– náklady za zhotovení ortéz v základním a jednodu-
chém provedení maximálnû do v˘‰e 10 000 Kã, 

– náklady za jednoduché opravy zubních protéz maxi-
málnû do v˘‰e 2 000 Kã,

– za ubytování, stravování a pfiepravu doprovázejícího
a pfiivolaného opatrovníka nebo rodinného pfiíslu‰ní-
ka maximálnû 3 000 Kã na den a celkem maximálnû 
9 000 Kã,

– náklady na pfiepravu pfii ztrátû ãi zniãení cestovních
dokladÛ maximálnû do v˘‰e 4 000 Kã.

b) Dojde-li k akutnímu zhor‰ení chronického onemocnûní,
které ohroÏuje Ïivot, poji‰Èovna poskytne plnûní za oka-
mÏit˘ nezbytn˘ lékafisk˘ zákrok nebo za hospitalizaci,
maximálnû v‰ak po dobu 2 dnÛ do celkové maximální
v˘‰e 50 000 Kã.

c) V poji‰tûní nejsou zahrnuty sluÏby uvedené v ãlánku 3,
bod 1, písm. b), c), d), e) ãásti II., oddíl G VPPCP.

2. Úrazové poji‰tûní 
a) Poji‰Èovna plní z jedné pojistné události maximálnû do

v˘‰e limitu plnûní, kter˘ pfiíslu‰í sjednanému typu poji‰-
tûní uvedenému v ãl. 7.

b) Pfii poji‰tûní cizincÛ poji‰Èovna nehradí náklady na dopra-
vu poji‰tûného ze zahraniãí na území âeské republiky za
úãelem stanovení rozsahu trval˘ch následkÛ úrazu.

c) Dojde-li ke smrti poji‰tûného do 3 let jeho vûku, poji‰-
Èovna pojistné plnûní neposkytne.

3. Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu obãana
a) Poji‰Èovna plní z jedné ‰kodní události do maximální v˘-

‰e uvedené v ãl. 7. 
b) Poji‰tûní je sjednáno bez spoluúãasti poji‰tûné osoby.

4. Poji‰tûní cestovních zavazadel
a) Poji‰Èovna plní z jedné pojistné události maximálnû do

v˘‰e limitu plnûní, kter˘ pfiíslu‰í sjednanému typu poji‰-
tûní uvedenému v ãl. 7.

b) Hranice pojistného plnûní u rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ trvale
spolu Ïijících ve spoleãné domácnosti nebo ãlenÛ spo-
leãné domácnosti trvale spolu Ïijících (úãastníkÛ stejné
cesty) se naãítá.

c) Souãet v˘plat plnûní ze v‰ech pojistn˘ch událostí nasta-
l˘ch v dobû trvání tohoto poji‰tûní mÛÏe ãinit nejv˘‰e
dvojnásobek pojistného plnûní pfiíslu‰ného pro danou
osobu a vûc.

5. Poji‰tûní storna cesty
Poji‰Èovna plní z jedné pojistné události stanovené pro-
cento ze stornopoplatkÛ úãtovan˘ch cestovní kanceláfií
do maximální v˘‰e, která pfiíslu‰í sjednanému typu poji‰-
tûní uvedenému v ãl. 7.
Dojde-li k:
a) úmrtí poji‰tûného

aa) dûdicÛm poji‰tûného 80 %,
ab) v‰em spolucestujícím 80 %,

b) úmrtí pfiíbuzného poji‰tûného, kter˘ nebyl uveden na
spoleãné cestovní smlouvû nebo nebyl poji‰tûn v‰em
pfiíbuzn˘m zemfielého, ktefií jsou uvedeni na spoleãné
cestovní smlouvû, 60 %,

c) novû vzniklé závaÏné poru‰e zdraví poji‰tûného
ca) poji‰tûnému a pfiíbuzn˘m poji‰tûného, ktefií jsou uvede-

ni na spoleãné cestovní smlouvû a jsou poji‰tûni, 80 %,
cb) spolucestujícím 60 %,

d) novû vzniklé závaÏné poru‰e zdraví nejbliÏ‰ího pfiíbuzné-
ho poji‰tûného, kter˘ není uveden na spoleãné cestovní
smlouvû nebo nebyl poji‰tûn, poji‰tûnému 60 %,

e) lehké poru‰e zdraví poji‰tûného, poji‰tûnému a pfiíbuz-
n˘m poji‰tûného, ktefií jsou uvedeni na spoleãné cestov-
ní smlouvû a jsou poji‰tûni, 60 %.

âlánek 7
Pfiehled typÛ poji‰tûní 

Smluvní ujednání cestovního poji‰tûní TURISTA
(pro klienty CK KOVOTUR PLUS s.r.o.) 

Hranice pojistného plnûní jednotliv˘ch poji‰tûní (v Kã)

Poji‰tûní Úrazové poji‰tûní Poji‰tûní odpovûdnost za ‰kodu obãana Poji‰tûní cestovních zavazadel
Poji‰tûní

Typ Územní léãebn˘ch nezbytné trvalé smrt ‰kody na ‰kody na ‰kody storna
poji‰tûní platnost v˘loh léãení následky úrazem zdraví vûc finanãní poj. udál. 1 vûc cesty

Turistické cesty – dûti ve vûku do 18 let vãetnû
E1132224 EVROPA 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 15 000
S1152226 SVùT 3 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 30 000

Turistické cesty – dospûlí od 18 let
E1192224 EVROPA 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 15 000
S1192226 SVùT 3 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 30 000

Rekreaãní sport – dûti ve vûku do 18 let vãetnû
E3132224 EVROPA 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 15 000
S3152226 SVùT 3 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 30 000

Rekreaãní sport – dospûlí
E3192224 EVROPA 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 15 000
S3192226 SVùT 3 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 30 000

Riziková cesta – dûti ve vûku do 18 let vãetnû
E6130000 EVROPA 1 500 000 není sjednáno není sjednáno není sjednáno není sjednáno
S6150000 SVùT 3 000 000 není sjednáno není sjednáno není sjednáno není sjednáno

Riziková cesta – dospûlí
E6190000 EVROPA 1 500 000 není sjednáno není sjednáno není sjednáno není sjednáno
S6190000 SVùT 3 000 000 není sjednáno není sjednáno není sjednáno není sjednáno
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