
99
.5

0.
40

.0
3 

 0
7.

20
13

  
ve

rz
e 

03

strana 1 z 11
VPP a ZPP CEP 2013/03

V!eobecné a zvlá!tní pojistné podmínky pro cestovní poji!t"ní 
(VPP a ZPP CEP 2013/03)

V!eobecné pojistné podmínky 
pro cestovní poji!t"ní 
(VPP CEP 2013/03)
#lánek 1
Úvodní ustanovení
Pro soukromé cestovní poji!t"ní (dále jen „poji!t"ní“), 
které sjednává Generali Poji!#ovna a.s., se sídlem B"-
lehradská 132, Praha 2, 120 84 $eská republika (dále 
jen „pojistitel”), platí zákon %. 37/2004 Sb. o pojistné 
smlouv" (dále jen „zákon”), ob%ansk& zákoník a ostat-
ní obecn" závazné právní p'edpisy $eské republiky, 
tyto VPP CEP 2013/03, Zvlá!tní pojistné podmínky 
pro cestovní poji!t"ní (dále jen „ZPP CEP 2013/03”), 
p'ípadná dal!í ujednání a pojistná smlouva.

#lánek 2
V$klad pojm%
Pro ú%ely sjednávaného poji!t"ní platí toto vymezení 
pojm(: 
a)  pojistníkem je osoba, která uzav'ela s pojistite-

lem pojistnou smlouvu;
b)  poji!t"n$m je osoba, na její) )ivot, zdraví, ma-

jetek, odpov"dnost za !kodu nebo jiné hodnoty 
pojistného zájmu se poji!t"ní vztahuje;

c)  oprávn"nou osobou je osoba, které v d(sledku 
pojistné události vznikne nárok na pojistné pln"ní; 
oprávn"nou osobou je poji!t"n&, pokud právní 
p'edpis nebo pojistná smlouva nestanoví jinak;

d)  pojistnou událostí je nahodilá skute%nost, 
specifikovaná v ZPP CEP 2013/03 a blí)e ur%ená 
v pojistné smlouv", se kterou je spojena povinnost 
pojistitele plnit;

e)  !kodnou událostí je skute%nost, ze které vznikla 
!koda, která by mohla b&t d(vodem vzniku práva 
na pojistné pln"ní;

f)  pojistn$m je úplata za poji!t"ní;
g)  pojistnou dobou je doba, na kterou bylo poji!t"ní 

sjednáno a za kterou se platí pojistné; pojistná doba 
je vymezena v pojistné smlouv" datem po%átku 
a konce poji!t"ní;

h)  b"&n$m pojistn$m je pojistné za dohodnuté 
pojistné období placené pojistníkem v pravideln&ch 
platbách;

i)  jednorázov$m pojistn$m je pojistné stanovené 
za celou dobu, na kterou bylo poji!t"ní sjednáno;

j)  poji!t"ním !kodov$m je poji!t"ní, jeho) ú%elem 
je náhrada !kody vzniklé v d(sledku pojistné 
události;

k)  poji!t"ním obnosov$m je poji!t"ní, jeho) ú%elem 
je získání obnosu, tj. dohodnuté finan%ní %ástky 
v d(sledku pojistné události ve v&!i, která je nezá-
vislá na vzniku nebo rozsahu !kody;

l)  pojistn$m pln"ním je %ástka, kterou je pojistitel 
povinen plnit na základ" pojistné smlouvy, nasta-
ne-li pojistná událost specifikovaná v ZPP CEP 
2013/03;

m)  pojistnou smlouvou je smlouva o finan%ních 
slu)bách, ve které se pojistitel zavazuje v p'ípad" 
vzniku pojistné události zejména poskytnout ve 
sjednaném rozsahu pojistné pln"ní a pojistník se 
zejména zavazuje platit pojistné;

n)  koresponden'ní adresou je adresa trvalého 
bydli!t" nebo sídla, pop'. jiná adresa písemn" 

sd"lená pojistiteli pojistníkem, na kterou pojistitel 
v&hradn" doru%uje ve!kerou písemnou korespon-
denci; se zasíláním na koresponden%ní adresu je 
spojena fikce doru%ení; v p'ípad", )e je pojistiteli 
sd"lena jako koresponden%ní adresa osoby od-
li!né od pojistníka %i poji!t"ného, nenese pojistitel 
odpov"dnost za d(sledky plynoucí z p'ípadného 
prodlení p'i p'edání korespondence mezi t"mito 
osobami;

o)  kontaktním spojením je telefonické, e-mailové 
nebo jiné spojení, na které je pojistitel oprávn"n 
zaslat svá sd"lení nebo nabídky;

p)  asistencí je právnická osoba poskytující asis-
ten%ní slu)by na základ" smlouvy s pojistitelem; 
kontaktní telefonní %ísla na tuto spole%nost jsou 
uvedena na dokladech o poji!t"ní;

q)  druh cesty:
 - turistická - rekrea%ní turistika, rekrea%ní cesty 

a pobyt, studijní pobyt a stá)e;
 - pracovní - cesty a pobyt za ú%elem pln"ní pra-

covních úkol( zam"stnance i OSV$ (podnikatele); 
cesty a pobyt za ú%elem v&d"lku;

r)  repatriací je p'evoz poji!t"ného ze zahrani%í do 
$eské republiky, pokud ze zdravotních d(vod( 
není mo)né pou)ít p(vodn" plánovan& prost'e-
dek; p'evoz t"lesn&ch poz(statk( zp"t do $eské 
republiky.

#lánek 3
Druhy poji!t"ní
1.  V rámci cestovního poji!t"ní je mo)no sjednat:

a)  poji!t"ní lé%ebn&ch v&loh v zahrani%í v%etn" 
repatriace a poji!t"ní pro p'ípad p'ivolání 
opatrovníka (poji!t"ní !kodové);

b)  poji!t"ní pro p'ípad trval&ch následk( úrazu 
a pro p'ípad smrti v d(sledku úrazu (poji!t"ní 
obnosové);

c)  poji!t"ní osobních v"cí a zavazadel (poji!t"ní 
!kodové);

d)  poji!t"ní pro p'ípad zru!ení nebo p'eru!ení 
cesty (poji!t"ní !kodové);

e)  poji!t"ní odpov"dnosti ob%an( za !kodu 
zp(sobenou na zdraví %i na majetku nebo jako 
finan%ní újma (poji!t"ní !kodové);

f)  poji!t"ní nadstandardních asisten%ních a práv-
ních slu)eb (poji!t"ní !kodové);

g)  poji!t"ní pro p'ípad neuskute%n"ní zájezdu 
(poji!t"ní !kodové).

2.  Jednotlivé druhy poji!t"ní jsou dále p'esn" defi-
novány v p'íslu!n&ch ZPP CEP 2013/03 v%etn" 
podmínek jejich poskytování.

3.  Pojistitel m()e té) sjednávat i jiné druhy ces-
tovního poji!t"ní. Pokud takové poji!t"ní není 
upraveno zvlá!tními podmínkami nebo pojistnou  
smlouvou, platí pro n" ta ustanovení t"chto VPP 
CEP 2013/03, která jsou mu ú%elem a povahou 
nejbli)!í. 

4.  Pojistná smlouva v&slovn" stanoví, která pojistná 
nebezpe%í jsou p'edm"tem pojistné ochrany.

#lánek 4
Vznik a trvání poji!t"ní
1.  Pojistná ochrana v rozsahu dohodnutém v pojistné 

smlouv" je poskytována od 00:00 hod. dne uve-
deného v pojistné smlouv" jako po%átek  

poji!t"ní, resp. jako po%áte%ní datum pojistné 
doby. V p'ípad", )e je datum po%átku poji!t"ní 
toto)né s datem sjednání poji!t"ní, za%íná pojistná 
doba nejd'íve okam)ikem sjednání poji!t"ní. 
Po%átek a konec pro jednotlivé druhy poji!t"ní je 
uveden v p'íslu!n&ch ZPP CEP 2013/03.

 Pojistnou smlouvu je mo)no sjednat také se 
zp"tn&m po%átkem. Pojistná ochrana je v takovém 
p'ípad" poskytována od 00:00 hodin 5. dne násle-
dujícího po prokazatelném zaplacení pojistného ve 
v&!i uvedené v pojistné smlouv", nejd'íve v!ak  
od 00:00 hodin 5. dne následujícího po datu 
sjednání poji!t"ní.

2.  Poji!t"ní vzniká na základ" pojistné smlouvy zapla-
cením pojistného pojistiteli nebo osob" oprávn"né 
pojistitelem. 

3.  Poji!t"ní je mo)no sjednat pouze p'ed nastou-
pením cesty, na ní) se poji!t"ní má vztahovat. 
(Neplatí pro návazné prodlou)ení poji!t"ní.)

4.  Doba platnosti pojistné smlouvy za%íná dnem 
uzav'ení pojistné smlouvy a kon%í jejím zánikem.

5.  Pojistitel m()e poji!t"ní na )ádost poji!t"ného, po-
jistníka nebo jiné osoby prodlou)it (po p'edlo)ení 
kopie platné smlouvy, event. %. pojistky a rodného 
%ísla poji!t"ného), pokud pobyt v zahrani%í bez-
prost'edn" %asov" navazuje na dobu platného 
poji!t"ní, a to tím zp(sobem, )e musí b&t uzav'ena 
nová pojistná smlouva, nejpozd"ji poslední den 
platnosti p(vodního poji!t"ní.

6.  Maximální délka na sebe navazujících pojistn&ch 
smluv cestovního poji!t"ní je 365 (366) dní. 
V p'ípad", )e pojistná doba navazující pojistné 
smlouvy p'esahuje max. délku 365 (366) dní, 
dochází dnem uplynutí této max. délky k zániku 
poji!t"ní a k ukon%ení platnosti pojistné smlouvy.
V takovémto p'ípad" má pojistník právo na vrácení 
nespot'ebovaného pojistného.

7.  Doba, na kterou je pojistná smlouva uzav'ena, je 
doba ode dne uzav'ení pojistné smlouvy do dne 
sjednaného konce poji!t"ní.

#lánek 5
Zánik poji!t"ní
Poji!t"ní, za podmínek blí)e specifikovan&ch v ZPP CEP 
2013/03 a zákonem, zaniká následovn":
1.  uplynutím pojistné doby; 
2.  v&pov"dí ze strany pojistitele nebo pojistníka, 

pop'. poji!t"né osoby;
3.  odstoupením pojistníka od pojistné smlouvy uza-

v'ené formou obchodu na dálku;
4.  odstoupením pojistníka nebo pojistitele od pojistné 

smlouvy; odstoupením od pojistné smlouvy se 
pojistná smlouva od po%átku ru!í. Zanikne-li po-
ji!t"ní odstoupením pojistníka od pojistné smlouvy 
p'ed po%átkem poji!t"ní, vrátí pojistitel pojistníkovi 
zaplacené pojistné po ode%tení náklad( vznikl&ch 
v souvislosti s uzav'ením a správou poji!t"ní. V&!e 
náklad( pojistitele je uvedená v sazebníku poplat-
k(. Tyto náklady jsou splatné dnem provedení 
p'íslu!ného úkonu pojistitelem. Se sazebníkem 
se pojistník a poji!t"n& mohou seznámit v sídle 
a obchodních místech pojistitele.

5.  dohodou; pojistitel je oprávn"n k dohod" p'ipojit 
dolo)ku, )e nevyjád'í-li se ú%astník do jednoho 

Generali Poji‰Èovna a.s.
generální fieditelství 

Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika

Generali Poji!#ovna a.s., se sídlem B"lehradská 132, 120 84 Praha 2, zapsaná v obchodním rejst'íku vedeném M"stsk&m soudem v Praze, oddíl B, vlo)ka 2866. I$: 61859869, DI$: CZ699001273,  
klientsk& servis: 844 188 188, www.generali.cz, e-mail: servis@generali.cz. Spole%nost je %lenem Skupiny Generali, zapsané v italském registru poji!#ovacích skupin, vedeném ISVAPem, pod %íslem 26.
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m"síce od doru%ení, má se za to, )e s úkonem 
pojistitele souhlasí. Zanikne-li poji!t"ní dohodou 
smluvních stran v pr(b"hu platnosti poji!t"ní, vrátí 
pojistitel pojistníkovi pom"rnou %ást pojistného 
za po%et dní ne%erpaného poji!t"ní po ode%tení 
náklad( vznikl&ch v souvislosti s uzav'ením a sprá-
vou poji!t"ní. V&!e náklad( pojistitele je uvedená 
v sazebníku poplatk(.

6.  dnem doru%ení písemného oznámení pojistníka 
nebo poji!t"ného, ze kterého vypl&vá nesouhlas se 
zn"ním %l. 20;

7.  dnem smrti poji!t"ného;
8.  dnem doru%ení písemného oznámení o odmítnutí 

pojistného pln"ní.

#lánek 6
Pojistné 
1.  Pojistné je úhrada za pojistitelem poskytnutou 

pojistnou ochranu v rozsahu sjednaném v pojistné 
smlouv".

2.  Pokud v&!e pojistného závisí na v"ku poji!t"ného, 
pova)uje se pro ú%ely stanovení pojistného ten 
v"k, kterého dosáhne poji!t"n& 1. den platnosti 
poji!t"ní.

3.  Pojistné musí b&t placeno v tuzemské m"n", 
pokud není dohodnuto jinak.

4.  Pojistné je pojistník povinen uhradit za celou 
pojistnou dobu najednou p'i uzav'ení pojistné 
smlouvy, pokud není ve smlouv" dohodnuto 
jinak.V&!i pojistného stanoví pojistitel v pojistné 
smlouv".

5.  Pojistitel má právo na pojistné za dobu do 
zániku poji!t"ní, s v&jimkou p'ípad(, kdy zákon 
nebo VPP CEP 2013/03 %i ZPP CEP 2013/03 
stanoví, )e pojistiteli nále)í pojistné i po jeho 
zániku. Pojistné stanovuje pojistitel na základ" 
dlouhodob&ch zku!eností pojistného trhu p'i-
%em) zohled*uje druh pojistného nebezpe%í jako 
je nap'. v"k poji!t"ného, délka a druh poji!t"ní, 
teritorium pobytu. Pojistné se stanoví na základ" 
pojistn" matematick&ch metod tak, aby byla 
umo)n"na trvalá splnitelnost v!ech závazk( 
pojistitele. 

 U pojistn&ch smluv uzav'en&ch na dálku je po-
jistné uhrazeno ji) dnem, kdy byla  celá %ástka 
pojistného prokazateln&m zp(sobem pouká-
zána (p'íkazem k bezhotovostnímu p'evodu 
z bankovního ú%tu, vkladem v hotovosti pokladní 
slo)enkou, po!tovní poukázkou, apod.).

6.  Je-li pojistné hrazeno prost'ednictvím pen")ního 
ústavu, banky nebo provozovatele po!tovních 
slu)eb, je pojistné uhrazeno dnem p'ipsání celé 
%ástky na p'íslu!n& ú%et pojistitele veden& u banky 
nebo zaplacením celé %ástky v hotovosti pojistiteli, 
nebo osob" oprávn"né pojistitelem k p'evzetí 
pojistného.

7.  Pojistitel je oprávn"n ode%íst z pojistného pln"ní 
dlu)né %ástky pojistného a jiné splatné pohledávky 
ze v!ech poji!t"ní uzav'en&ch s pojistitelem; to se 
net&ká pojistn&ch pln"ní z povinn&ch poji!t"ní.

8.  Za !kodu vzniklou uvedením chybného %ísla ú%tu, 
variabilního symbolu, p'íp. jin&ch inkasních údaj( 
ze strany pojistníka pojistitel neodpovídá.

9.  Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného, 
má pojistitel právo po)adovat úrok z prodlení 
jeho) v&!e se stanoví podle p'íslu!n&ch právních 
p'edpis(.

10. Pokud bylo v d(sledku nesprávn" uvedeného data 
narození, druhu cesty nebo jin&ch údaj( rozhod-
n&ch pro stanovení v&!e pojistného stanoveno 
chybn" pojistné, pojistná doba nebo pojistná 
%ástka, je pojistitel oprávn"n pojistné pln"ní ze 
smlouvy p'im"'en" sní)it. 

#lánek 7
Pojistná hodnota, hranice pojistného pln"ní
1.  Pojistná %ástka pro jednotlivé druhy poji!t"ní je 

uvedená v pojistné smlouv" jako nejvy!!í hranice 
pln"ní pojistitele, a to i v p'ípad", kdy by do!lo 
k vícenásobnému sjednání cestovního poji!t"ní 
pro jednu osobu (pojistné %ástky se nes%ítají). 

2.  Horní hranice pojistného pln"ní je limitována 
sjednanou pojistnou %ástkou na v!echny pojistné 
události v rámci jednoho v&jezdu do zahrani%í, 
resp. v p'ípad" tuzemsk&ch produkt( na v!echny 
pojistné události v pr(b"hu sjednané pojistné 
doby.

#lánek 8
Práva a povinnosti pojistitele
Povinnosti pojistitele
1.  Krom" dal!ích povinností stanoven&ch právními 

p'edpisy je pojistitel povinen zejména:
a)  zachovávat ml%enlivost o skute%nostech t&kají-

cích se poji!t"ní fyzick&ch a právnick&ch osob, 
jako) i o skute%nostech, které se dozví p'i 
sjednávání poji!t"ní, jeho správ" a p'i likvidaci 
pojistn&ch událostí; pojistitel m()e poskytnout 
tyto informace jen se souhlasem poji!t"ného 
nebo pokud tak stanoví zvlá!tní právní p'edpis;

b)  poskytnout zájemci o poji!t"ní jasn&m a p'es-
n&m zp(sobem, písemn" a v %eském jazyce 
informace, které mu musí b&t oznámeny p'ed 
uzav'ením pojistné smlouvy, a pojistníkovi po-
skytnout informace, které musí b&t oznámeny 
b"hem trvání pojistné smlouvy; tyto informace 
musí b&t pojistitelem poskytnuty v rozsahu sta-
noveném zákonem %. 37/2004 Sb., o pojistné 
smlouv";

c)  zabezpe%it identifikaci ú%astníka poji!t"ní 
v rozsahu stanoveném zákonem  
a zvlá!tním právním p'edpisem.

Práva pojistitele
2.  Krom" dal!ích práv stanoven&ch právními p'episy 

je pojistitel oprávn"n zejména:
a)  pojistníkovi a poji!t"nému ud"lovat pokyny 

k odvrácení pojistné události nebo zmen!ení 
rozsahu jejích následk(;

b)  v p'ípad" !kodné události p'ezkoumat 
zdravotní stav poji!t"ného, a to na základ" 
informací vy)ádan&ch se souhlasem poji!t"-
ného od zdravotnick&ch za'ízení; pojistitel má 
právo ur%it léka'e, kter& provede p'ezkoumání 
zdravotního stavu;

c)  sní)it pojistné pln"ní v rozsahu p'im"'eném 
nespln"ní povinnosti, pokud poji!t"n& nesplnil 
povinnosti zejména podle písm. a) tohoto 
odstavce, co) znemo)nilo pojistiteli provést 
v%asná a dostate%n" ú%inná opat'ení k zabrá-
n"ní !kody nebo omezení její v&!e;

d)  sní)it pojistné pln"ní poru!í-li poji!t"n& 
n"kterou z povinností uveden&ch ve VPP CEP 
2013/03 nebo p'íslu!n&ch ZPP CEP 2013/03 
nebo n"kterou z povinností sjednan&ch 
v pojistné smlouv"; sní)it pojistné pln"ní 
z pojistné smlouvy je pojistitel oprávn"n také 
v p'ípad", m"lo-li poru!ení povinností, které 
byly dohodnuty nebo které jsou poji!t"nému 
ulo)eny právními p'edpisy, zejména p'edpisy 
sm"'ujícími k p'edcházení vzniku !kod, vliv na 
vznik pojistné události, na její pr(b"h nebo na 
zv"t!ení rozsahu následk( pojistné události, 
na zji!t"ní nebo ur%ení v&!e pojistného pln"ní 
nebo na mo)nost prokázat, zda do!lo k pojist-
né události a jak&m zp(sobem; 

e)  odmítnout poskytnout pojistné pln"ní z pojist-
né smlouvy, a to za podmínek stanoven&ch  
§ 24 zákona o pojistné smlouv", nebo v p'ípa-
dech, kdy pojistná událost nastala v souvislosti 
s jednáním poji!t"ného, pro které byl soudem 
uznán vinn&m úmysln&m trestn&m %inem nebo 
jednáním, kter&m si poji!t"n& úmysln" po!kodil 
zdraví. 

3.  Dále je pojistitel oprávn"n sní)it pojistné pln"ní 
a) o 50 % nebo není povinen v od(vodn"n&ch 
p'ípadech pojistné pln"ní poskytnout:
a)  nebude-li poji!t"n& pravdiv" informovat pojisti-

tele nebo jeho zástupce o !kodné události;
b)  nep'edlo)í-li poji!t"n& pravdiv" vypln"né 

a podepsané Oznámení !kodné události, které 
je sou%ástí ZPP CEP 2013/03;

c)  pokud pojistník nebo poji!t"n& poru!í povin-
nosti uvedené v zákon" a v ostatních právních 
p'edpisech nebo povinnosti ulo)ené pojistnou 
smlouvou nebo VPP CEP 2013/03, ZPP CEP 
2013/03 a takové poru!ení m"lo podstatn& vliv 
na vznik !kodné události nebo na její pr(b"h 
nebo na zv"t!ení rozsahu jejích následk( nebo 
na zji!t"ní nebo ur%ení v&!e pojistného pln"ní 
nebo na ztí)ení nebo znemo)n"ní provést 
vlastní !et'ení pojistitele ke zji!t"ní oprávn"-
nosti nároku na pojistné pln"ní nebo rozsahu 
!kody.

4.  Pojistitel je oprávn"n )ádat náhradu náklad( nebo 
!kody, pokud v d(sledku poru!ení n"které z po-

vinností pojistníkem, poji!t"n&m nebo oprávn"nou 
osobou vznikne pojistiteli !koda nebo pojistitel 
zbyte%n" vynalo)í náklady. Pojistitel má právo na 
náhradu t"chto náklad( nebo !kody proti osob", 
která !kodu zp(sobila nebo vynalo)ení náklad( 
vyvolala.

#lánek 9
Práva a povinnosti pojistníka a poji!t"ného p(i 
uzavírání pojistné smlouvy a v pr%b"hu platnosti 
pojistné smlouvy  
Povinnosti pojistníka a poji!t"ného
1.  Pojistník a poji!t"n& jsou p'i uzavírání, zm"nách 

a obnovování pojistné smlouvy povinni odpov"d"t 
pravdiv" a úpln" na v!echny písemné dotazy 
pojistitele t&kající se sjednávaného poji!t"ní. 
Pojistník a poji!t"n& jsou rovn") povinni oznámit 
pojistiteli v!echny jim známé okolnosti, které jsou 
podstatné pro p'evzetí rizika. To platí i v p'ípad", 
)e jde o zm"nu poji!t"ní. Za podstatné se pova)ují 
ty rizikové okolnosti, které mají vliv na rozhodnutí 
pojistitele o podmínkách uzav'ení pojistné smlou-
vy. 

2.  Pojistník a poji!t"n& jsou povinni umo)nit pojistiteli 
ov"'ení správnosti podklad( pro v&po%et pojistné-
ho.

3.  V p'ípad" smrti pojistníka, není-li zárove* poji!-
t"n&m, vstupuje na jeho místo poji!t"n&, p'íp. 
zákonn& zástupce poji!t"ného. Toté) platí, je-li 
pojistníkem právnická osoba, která zanikne bez 
právního nástupce, není-li dohodnuto jinak. Za-
nikne-li bez právního nástupce právnická osoba, 
která byla pojistníkem v pojistné smlouv", v jejím) 
rámci bylo poji!t"no více osob, zaniká poji!t"ní 
bez náhrady ke konci pojistného období, k n"mu) 
bylo naposledy 'ádn" zaplaceno pojistné.

4.  Poji!t"n& je povinen zachovávat povinnosti, které 
byly dohodnuty nebo které jsou mu ulo)eny 
právními p'edpisy, zejména p'edpisy sm"'ující 
k p'edcházení vzniku !kod.

5.  Pojistník a poji!t"n& jsou povinni prokázat na 
)ádost pojistitele sv(j pojistn& zájem.

6.  Pojistník a poji!t"n& je povinen po%ínat si tak, aby 
nedocházelo ke !kod" na )ivot", zdraví, majetku 
nebo na jin&ch hodnotách, které by mohly b&t 
p'edm"tem pojistného zájmu.

7.  Pojistník a poji!t"n& je povinen dbát, aby pojistná 
událost nenastala, zejména nesmí poru!ovat 
povinnosti sm"'ující ke zmen!ení nebezpe%í nebo 
k jeho odvrácení, které jsou mu ulo)eny právními 
p'edpisy nebo na jejich základ", bezpe%nostními 
a technick&mi normami anebo které mu byly ulo-
)eny pojistitelem; pojistník a poji!t"n& nesmí strp"t 
ani podobná jednání t'etích osob.

Práva pojistníka a poji!t"ného
8.  Pojistník a poji!t"n& je p'i uzavírání pojistné smlou-

vy oprávn"n získat informace o pojistiteli a o pojist-
né smlouv" podle § 66 zákona %. 37/2004 Sb., 
o pojistné smlouv". 

#lánek 10
Práva a povinnosti pojistníka a poji!t"ného spo-
jené se vznikem !kodné události
Povinnosti pojistníka a poji!t"ného
1.  Krom" dal!ích povinností stanoven&ch právními 

p'edpisy je poji!t"n& p'i vzniku !kodné události 
povinen zejména:
a)  bez zbyte%ného odkladu vyhledat léka'skou 

pomoc a pokra%ovat v lé%ení a) do jeho 
skon%ení, zajistit zmírn"ní !kody nebo ve!kerá 
mo)ná opat'ení sm"'ující proti zv"t!ování 
!kody a zajistit odvrácení následn&ch !kod 
a p'itom postupovat podle pokyn( pojistitele; 
dále je povinen si tyto pokyny vy)ádat, pokud 
to okolnosti umo)*ují;

b)  neprodlen" poté, co se o !kod" dozv"d"l, 
informovat pojistitele, resp. asistenci pojistitele;

c)  dát pravdivé vysv"tlení o vzniku !kodné 
události a rozsahu jejích následk(, je povinen 
zabezpe%it dostate%né d(kazy o rozsahu 
po!kození, nap'. !et'ením proveden&m policií 
nebo jin&mi vy!et'ovacími orgány, fotografic-
k&m %i filmov&m záznamem;

d)  p'edlo)it pojistiteli nezbytné doklady a doklady, 
které si pojistitel vy)ádá;

e)  zajistit a podat d(kaz o vzniku, p'í%in", rozsa-
hu a následcích !kodné události; náklady s tím 
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spojené nese ten, kdo má povinnost d(kaz 
podat;

f)  umo)nit pojistiteli nebo jím pov"'en&m osobám 
!et'ení nezbytná pro posouzení nároku na 
pojistné pln"ní a rozsahu !kody pro stanovení 
v&!e pojistného pln"ní;

g)  na základ" )ádosti pojistitele zaprotokolovat 
nebo písemn" sd"lit a p'edlo)it v!echny 
pot'ebné informace a dokumenty;

h)  oznámit bez zbyte%ného odkladu orgán(m 
%inn&m v trestním nebo p'estupkovém 'ízení, 
pop'. hasi%skému záchrannému sboru vznik 
události, která nastala za okolností nasv"d%ují-
cích spáchání trestného %inu nebo p'estupku;

i)  zdr)et se v!ech jednání, která by byla na újmu 
!et'ení pojistitele ohledn" jeho povinnosti plnit;

j)  zmocnit o!et'ujícího léka'e nebo zdravotnické 
za'ízení k poskytnutí informací pojistiteli o !ko-
d" a o celkovém zdravotním stavu poji!t"né-
ho;

k)  nést náklady na kontrolní vy!et'ení (op"tovné 
posouzení) v p'ípad", )e toto vy!et'ení poji!t"-
n& po)aduje.

2.  Poji!t"n& je povinen v pr(b"hu !et'ení !kodné 
události postupovat v souladu s pokyny pojistitele 
nebo asistence pojistitele.

3.  Na po)ádání pojistitele je poji!t"n& povinen podro-
bit se vy!et'ení léka'em pov"'en&m pojistitelem.

4.  Poji!t"n& %i pojistník je povinen oznámit pojistiteli 
!kodnou událost neprodlen" v souladu s usta-
novením pojistné smlouvy a po návratu z cesty 
p'edlo)it originální doklady o zaplacení náklad(, 
které jsou p'edm"tem pln"ní ze strany pojistitele.

5.  Poji!t"n& je povinen u%init ve!kerá jemu dostupná 
opat'ení ke sní)ení rozsahu %i k zamezení roz!í'ení 
jakékoli !kodné události.

6.  Dále je poji!t"n&, resp. pojistník povinen:
a)  u%init v!e k odvrácení !kodné události a ke 

sní)ení rozsahu jejích následk(;  
v p'ípad" hospitalizace, ihned jakmile to bude 
mo)né, kontaktovat asistenci; dále je povinen 
'ídit se pokyny o!et'ujícího léka'e pojistitele 
a asistence;

b)  po návratu do $eské republiky bez zbyte%né-
ho odkladu uplatnit náhradu náklad( poji!t"ní 
u pojistitele a p'edlo)it pravdiv" vypln"né 
a poji!t"n&m %i jinou oprávn"nou osobou 
podepsané Oznámení !kodné události, které 
je sou%ástí ZPP CEP 2013/03;

c)  sd"lit pojistiteli, zda m"l poji!t"n& pro stejné 
pojistné nebezpe%í, na stejné období sjednáno 
poji!t"ní také u jiné poji!#ovny;

d)  p'edlo)it pojistiteli policejní protokol, pokud 
pojistná událost nastala v souvislosti  
s dopravní nehodou nebo trestn&m %inem;

e)  zajistit na vlastní náklady p'eklad léka'ského nálezu 
a policejního protokolu, není-li vystaven v jazyce an-
glickém, francouzském, n"meckém, !pan"lském, 
italském nebo ruském.

7.  Osoba, která uplat*uje nárok na pojistné pln"ní, je 
povinna pojistiteli p'ed v&platou pojistného pln"ní 
prokázat, )e jí sv"d%í právo na pojistné pln"ní.

8.  V!echny povinnosti vypl&vající z pojistné smlouvy 
a z právních p'edpis(, které se t&kají poji!t"ného, 
se p'im"'en" vztahují i na pojistníka a na v!echny 
osoby, které uplat*ují nároky na pojistné pln"ní. 
Tyto osoby rovn") odpovídají za pln"ní p'edepsa-
n&ch povinností ke zmírn"ní !kody a povinností 
sm"'ujících k p'edcházení a odvrácení !kod.

9.  V p'ípad" smrti poji!t"ného je povinen pojistník 
nebo osoba, která uplat*uje nárok na pojistné 
pln"ní, oznámit tuto skute%nost bez zbyte%ného 
odkladu pojistiteli, a to i tehdy, kdy) byla !kodná 
událost ji) p'edtím oznámena pojistiteli jinou 
osobou. Je-li to nezbytné pro zji!t"ní povinnosti 
pojistitele plnit, zavazuje se pojistník a osoba, 
která uplat*uje nárok na pojistné pln"ní, souhlasit 
s ohledáním mrtvoly léka'em ur%en&m pojistitelem, 
ev. s pitvou a exhumací. V p'ípad" nesouhlasu je 
pojistitel oprávn"n pojistné pln"ní neposkytnout.

10. Pojistitel neodpovídá za nedostatky a neúplnost 
doklad( vznikl&ch v d(sledku jazykov&ch problé-
m( poji!t"ného a v d(sledku neznalosti místních 
podmínek poji!t"n&m.

Práva pojistníka a poji!t"ného
11. Krom" dal!ích práv stanoven&ch právními p'edpi-

sy má pojistník, poji!t"n& nebo osoba uplat*ující 

nárok na pojistné pln"ní právo b&t na základ" 
písemné )ádosti informován o pr(b"hu !et'ení %i 
likvidace !kodné události.

#lánek 11
Pojistné pln"ní
1.  Pojistitel není povinen poskytnout pojistné pln"ní, 

pokud pojistník v dob" sjednání pojistné smlouvy 
v"d"l nebo mohl v"d"t, )e pojistná událost ji) 
nastala.

2.  Pojistné pln"ní je splatné do 15 dn( po ukon%ení 
!et'ení nutného ke zji!t"ní rozsahu povinnosti 
pojistitele plnit. 

3.  +et'ení musí b&t zahájeno bez zbyte%ného odkla-
du po oznámení !kodné události. Pokud nem()e 
b&t skon%eno toto !et'ení do 3 m"síc( od ozná-
mení !kodné události, je pojistitel povinen sd"lit 
osob", které má vzniknout nebo vzniklo právo na 
pojistné pln"ní, d(vody, pro které nelze !et'ení 
ukon%it, a poskytnout jí na její písemnou )ádost 
p'im"'enou zálohu. Tato lh(ta neb")í, je-li !et'ení 
znemo)n"no nebo ztí)eno z viny osoby, které má 
vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné pln"ní, 
pojistníka nebo poji!t"ného anebo je-li v d(sledku 
vzniku !kodné události vedeno vy!et'ování orgány 
policie, hasi%ského záchranného sboru nebo dal-
!ích p'íslu!n&ch orgán( anebo je-li vedeno trestní 
stíhání osoby uplat*ující nárok na pojistné pln"ní, 
pojistníka nebo poji!t"ného, a to a) do okam)iku 
skon%ení takového vy!et'ování nebo trestního 
stíhání.

4.  Pojistitel není povinen vyplatit pojistné pln"ní do 
doby, ne) mu budou poskytnuty doklady pot'ebné 
pro likvidaci pojistné události, zejména ty, které si 
v této souvislosti vy)ádá.

5.  Pojistitel poskytuje pojistné pln"ní v tuzemské 
m"n", pokud není ujednáno jinak.  
Pro p'epo%et cizí m"ny se pou)ije kursu oficiáln" 
vyhlá!eného $eskou národní bankou ke dni vzniku 
pojistné události. V p'ípad" exotick&ch m"n se 
p'i v&plat" pojistné události pou)ije kurzovního 
lístku $NB, kter& vydala 1. pracovní den m"síce, 
ve kterém pojistná událost vznikla. Pojistitel m()e 
v od(vodn"n&ch p'ípadech rozhodnout  
o poskytnutí naturálního pln"ní opravou nebo 
v&m"nou v"ci.

6.  Pokud bylo vyplaceno pojistné pln"ní nebo záloha 
na pojistné pln"ní, na které osoba oprávn"ná 
k p'evzetí pojistného pln"ní podle pojistné smlouvy 
nem"la nárok, je povinna vyplacenou %ástku vrátit 
v plné v&!i, a to i po zániku poji!t"ní.

7.  Má-li poji!t"n&, resp. po!kozen& p'i provád"ní 
opravy nebo náhrady související s pojistnou udá-
lostí ze zákona nárok na odpo%et dan" z p'idané 
hodnoty (dále jen DPH), poskytne pojistitel pln"ní 
ve v&!i vy%íslené bez DPH. V p'ípadech, kdy 
poji!t"n&, resp. po!kozen& tento nárok nemá, 
poskytne pojistitel pln"ní ve v&!i vy%íslené v%etn" 
DPH. 

8.  Je-li pojistník v prodlení s placením pojistného po 
dobu del!í ne) 1 m"síc, není pojistitel povinen po-
skytnout pojistné pln"ní z pojistn&ch událostí, které 
nastaly v dob" prodlení. 

9.  Pojistitel je oprávn"n v&platu pojistného pln"ní, resp. 
zálohy na pojistné pln"ní odlo)it, jestli)e:
a)  existuje pochybnost o oprávn"nosti v&platy 

pojistného pln"ní oprávn"né osob",  
a to a) do dodání pot'ebn&ch d(kaz(;

b)  orgány %inné v trestním 'ízení zahájily proti 
pojistníkovi, poji!t"nému nebo oprávn"né 
osob" 'ízení v souvislosti se !kodou, a to a) 
do skon%ení tohoto 'ízení;

c)  pojistitel neobdr)el písemné Oznámení !kodné 
události.

10. O pojistném pln"ní a jeho v&!i rozhoduje pojistitel 
v souladu s VPP CEP 2013/03, ZPP CEP 2013/03 
a na základ" dokument( p'edlo)en&ch poji!t"n&m 
nebo pojistníkem.

11. Pojistitel si vyhrazuje právo prov"'it p'edlo)ené 
dokumenty, stejn" tak i právo po)adovat znalecké 
posudky odborník(. 

#lánek 12
Forma právních úkon%
1.  Pojistná smlouva a v!echny ostatní právní úkony 

a sd"lení t&kající se poji!t"ní musí mít písemnou 
formu, není-li dohodnuto jinak. V p'ípad" pojist-
n&ch smluv uzavíran&ch formou obchodu na dálku 

je pova)ováno za právní úkon posta%ující k uza-
v'ení pojistné smlouvy vypln"ní elektronického 
formulá'e v%etn" potvrzení souhlasu s p'íslu!n&mi 
VPP CEP 2013/03 a ZPP CEP 2013/03 a úhrada 
pojistného dle dan&ch podmínek.

2.  Bude-li !kodná událost oznámena p'edb")n" 
ústní formou, je pojistník, poji!t"n& nebo osoba 
uplat*ující nárok na pojistné pln"ní povinna u%init 
bez zbyte%ného odkladu následné písemné ozná-
mení. Nebude-li tato podmínka spln"na, má se za 
to, )e ústní oznámení nebylo u%in"no.

3.  Pojistitel je oprávn"n pou)ít pro vyjád'ení svého 
projevu v(le i jinou ne) písemnou formu, jestli)e se 
na tom smluvní strany dohodly. V tomto p'ípad" 
pojistitel adresuje své úkony na adresu uvedenou 
v pojistné smlouv".

4.  Pojistitel je oprávn"n vyu)ít alternativní komuni-
ka%ní prost'edky (telefon, e-mail, SMS, fax) pro 
vzájemnou komunikaci s pojistníkem, poji!t"n&m 
a oprávn"nou osobou v souvislosti se správou po-
ji!t"ní, 'e!ením !kodn&ch událostí a nabídkou pro-
dukt( a slu)eb pojistitele, %len( a mezinárodního 
koncernu Generali a spolupracujících obchodních 
partner(. Tyto prost'edky slou)í k urychlení vzá-
jemné komunikace, av!ak nenahrazují písemnou 
formu úkon( v p'ípadech, kdy písemnou formu 
vy)aduje zákon nebo pojistná smlouva. Pojistitel 
p'i volb" formy komunikace p'ihlí)í k povinnostem 
stanoven&m p'íslu!n&mi právními p'edpisy, cha-
rakteru sd"lovan&ch informací, okolnostem, jako) 
i pot'ebám a zájm(m pojistníka a poji!t"ného.

#lánek 13
Územní platnost poji!t"ní 
Poji!t"ní se vztahuje na pojistné události vzniklé na 
území $eské republiky i v zahrani%í, není-li v t"chto 
VPP CEP 2013/03 nebo v ZPP CEP 2013/03 pro jed-
notlivé druhy poji!t"ní %i pojistné smlouv" stanoveno 
jinak. 
Územní platnost poji!t"ní je rozd"lena na:
a)  $eská republika;
b)  „Evropa“ - do této oblasti jsou 'azeny následující 

evropské státy a území: 
 Albánie, Andorra, Belgie, B"lorusko, Bosna 

a Hercegovina, Bulharsko, $erná Hora, Dánsko 
(+ Faerské ostrovy), Estonsko, Finsko, Francie, 
Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr, Lichten!tejn-
sko, Litva, Loty!sko, Lucembursko, Ma,arsko, 
Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako, N"mec-
ko, Nizozemsko, Norsko (+ Svalbard), Polsko, 
Portugalsko (+ Azory, Madeira), Rakousko, 
Rumunsko, Rusko po poho'í Ural, -ecko, San 
Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, +pan"lsko 
(+ Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy), +védsko, 
+v&carsko, celé Turecko, Ukrajina, Vatikán, Velká 
Británie (+ ostrov Man, Gibraltar, Normanské 
ostrovy);

      a dále následující zem": 
 Al)írsko, Egypt, Gruzie, Izrael, Libanon, Libye, 

Maroko, S&rie, Tunisko.
c)  cel& sv"t: oblast celého sv"ta krom" $eské 

republiky.

#lánek 14
V$luky z poji!t"ní
Pojistitel je zbaven povinnosti poskytnout pojistné 
pln"ní v p'ípadech, kdy !kodná událost nastala 
v souvislosti s:

a)  nemocí nebo nehodou, její) p'í%ina nastala 
p'ed uzav'ením pojistné smlouvy nebo v pr(-
b"hu doby, kdy není poskytována pojistná 
ochrana dle %l. 4, odst. 3;

b)  úmysln&m jednáním poji!t"ného, pojistníka 
nebo dal!í osoby z jejich podn"tu, p'i%em) na 
rove* úmyslu je postaveno lehková)né jednání 
nebo opomenutí, p'i kterém musel b&t vznik 
!kody p'edpokládán nebo o%ekáván;

c)  nervov&mi psychick&mi poruchami poji!t"ného 
bez ohledu na to, zda se jedná  
o psychiatrické poruchy, depresivní stavy nebo 
du!evní nemoc, v%etn" onemocn"ní, které 
s t"mito poruchami bezprost'edn" souvisí;

d)  provozováním profesionálního %i vrcholového 
sportu jakéhokoliv druhu;

e)  v&konem vojenského a leteckého povolání 
nebo povolání %lena policejní slo)ky; tato 
v&luka se nevztahuje na v&kon administrativní 
%innosti, která byla d(vodem cesty; 
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f)  provozováním jakéhokoliv létání (nap'. lety na 
rogallu, záv"sné létání, bezmotorové a mo-
torové létání, seskok padákem, parasailing, 
paragliding apod.) s v&jimkou cest v registro-
vaném letadle ur%eném k p'eprav" osob v roli 
pasa)éra;

g)  pátracími akcemi slou)ícími pouze k vyhledání 
ztracené osoby bez pot'eby o!et'ení ve zdra-
votnickém za'ízení nebo hospitalizace;

h)  ú%astí na v&pravách do míst s extrémními 
klimatick&mi nebo p'írodními podmínkami 
(nap'. do hor nad 5000 m nad mo'em, pralesa, 
pou!t" bez pr(vodce, do arktick&ch nebo 
'ídce osídlen&ch oblastí, apod.)  a na expedi-
cích (nap'. na polárních v&pravách, pr(zkumu 
jeskyní, apod.);

i)  v&herními automaty a jak&mikoli loteriemi;
j)  po)íváním nebo po po)ití alkoholu nebo po 

aplikaci návykov&ch toxick&ch %i omamn&ch 
látek poji!t"n&m nebo se zneu)itím lék( poji!-
t"n&m, kdy je zde dána p'í%inná souvislost se 
vznikem pojistné události; 

k)  pokusem o sebevra)du nebo v"dom&m 
po!kozením zdraví;

l)  poru!ením právních p'edpis( platn&ch v dané 
zemi, v&tr)ností, kterou poji!t"n& vyvolal, 
nebo v souvislosti s trestnou %inností, kterou 
spáchal;

m)  vále%nou událostí nebo ob%anskou válkou, 
vále%n&m stavem, vyhlá!enou %i nevyhlá!enou 
válkou, akcemi cizího nep'ítele, invazí, vojen-
sk&m pu%em nebo násiln&m uchopením moci, 
povstáním, revolucí, ob%ansk&mi nepokoji 
%i vzpourou a teroristickou %inností %i útoky; 
v&luka t&kající se teroristické %innosti a útok( 
se nevztahuje na poji!t"ní lé%ebn&ch v&loh 
v rozsahu uvedeném v ZPP CEP 2013/03;

n)  operacemi námo'ních, vojensk&ch a vzdu!n&ch 
sil, ú%astí na jakémkoliv druhu rychlého nasazení; 

o)  jadern&mi reaktory, jadernou reakcí %i radioaktivi-
tou, únikem jaderné energie %i zá'ením z radioak-
tivního paliva nebo odpad(; pojistitel není rovn") 
povinen poskytnout pln"ní v p'ípad" následn" 
vznikl&ch !kod;

p)  provozováním motoristického sportu;
q) s pracovní cestou; v&luka se nevztahuje na 

pojistné smlouvy, u nich) je sjednáno p'ipoji!t"ní 
pracovní cesty.

#lánek 15
Vícenásobné poji!t"ní
1.  Jestli)e souhrn limit( pojistného pln"ní z pojistn&ch 

smluv uzav'en&ch na toté) pojistné nebezpe%í 
u r(zn&ch pojistitel( p'esahuje skute%nou v&!i vzniklé 
!kody, jedná se o vícenásobné poji!t"ní. 

2.  Vznikne-li vícenásobné poji!t"ní, má pojistník povin-
nost neprodlen" oznámit pojistiteli dal!ího pojistitele 
a pojistné %ástky sjednané v ostatních pojistn&ch 
smlouvách.

3.  V p'ípad" pln"ní více pojistitel( z tého) !kodového 
poji!t"ní, je pojistitel, kter& obdr)el oznámení o vzniku 
pojistné události jakou první, povinen poskytnout 
pojistné pln"ní za celou !kodu, nejvíce v!ak do v&!e 
pojistné %ástky sjednané v pojistné smlouv", kterou 
je vázán, a informovat o poskytnutí pojistného pln"ní 
ostatní pojistitele, o nich) se dozv"d"l. 

4.  V p'ípad", kdy bylo u pojistitele sjednáno pro stejné-
ho poji!t"ného více poji!t"ní na stejné období, pro 
toté) pojistné nebezpe%í, je pojistitel povinen:
a)  u obnosového poji!t"ní plnit z ka)dé pojistné 

smlouvy a) do v&!e sjednané pojistné %ástky;
b)  u !kodového poji!t"ní plnit pom"rnou %ástkou 

ze v!ech pojistn&ch smluv a) do skute%né v&!e 
!kody vzniklé p'i pojistné události, max. v!ak 
do v&!e pojistné %ástky uvedené na pojistné 
smlouv".

#lánek 16 
Zachra)ovací náklady
1. Zachra*ovacími náklady se rozumí ú%eln" vynalo-

)ené náklady, které pojistník:
a) vynalo)il na odvrácení vzniku bezprost'edn" 

hrozící pojistné události; za bezprost'edn" hro-
zící pojistnou událost je pova)ován stav, kdy 
by bez zásahu poji!t"ného ke vzniku pojistné 
události muselo nevyhnuteln" a nutn" dojít, 
p'i%em) nebylo mo)né vzniku !kody zabránit 
jin&m zp(sobem;

b) vynalo)il na zmírn"ní následk( ji) vzniklé pojist-
né události;

c) byl povinen vynalo)it z hygienick&ch, ekologic-
k&ch %i bezpe%nostních d(vod( p'i odklízení 
po!kozeného poji!t"ného majetku nebo jeho 
zbytk(;

2. Pojistník nebo poji!t"n& je v p'ípad" zachra*ova-
cích náklad( povinen prokázat a dolo)it nutnost 
jejich vynalo)ení.

3. Zachra*ovací náklady ve smyslu zákona hradí 
pojistitel do maximální v&!e 10 000 K%. V&!e limitu 
zachra*ovacích náklad( na záchranu )ivota nebo 
zdraví osob je 30% sjednané pojistné %ástky pro 
poji!t"ní rizika lé%ebn&ch v&loh. Náhrada zachra-
*ovacích náklad( se nezapo%ítává do pojistného 
pln"ní.

#lánek 17
Asistence
1.  Pomoc poji!t"n&m v zahrani%í v naléhav&ch situa-

cích poskytuje asistence, která je pov"'en&m zá-
stupcem pojistitele. Na asistenci se poji!t"n& m()e 
obrátit kdykoliv v p'ípad" problém( nebo v situaci, 
kdy není schopen uhradit z vlastních prost'edk( 
%ástku po)adovanou za !kodnou událost.

2.  Asistenci musí poji!t"n& p'ímo nebo zprost'ed-
kovan" kontaktovat v)dy v p'ípad" hospitalizace 
ihned nebo jakmile to jeho zdravotní stav dovolí 
nebo v p'ípad" léka'em doporu%en&ch náro%n&ch 
vy!et'ení (nap'. po%íta%ová tomografie, ultrazvu-
kové vy!et'ení, endoskopické vy!et'ení, neakutní 
chirurgické zákroky, nestandardní vy!et'ení krve). 

3.  V p'ípad", )e se poji!t"n& nebude 'ídit pokyny 
asistence a jejích smluvních partner(, má pojistitel 
právo sní)it nebo neposkytnout pojistné pln"ní.

#lánek 18
P(echod práv z poji!t"ní
1.  Pokud pojistitel poskytl pojistné pln"ní za !kodu, 

za kterou má poji!t"n& nárok na náhradu !kody 
nebo jiné obdobné právo, které mu vzniklo v(%i 
t'etí osob", pak tento nárok p'echází na pojistitele, 
a to a) do v&!e pojistného pln"ní, které pojistitel  
z poji!t"ní poskytl. 

2.  Poji!t"n& je povinen vyvinout ve!keré úsilí k tomu, 
aby pojistitel mohl tohoto práva na náhradu !kody 
zp(sobené pojistnou událostí v(%i jinému pln" 
vyu)ít, zejména zajistit d(kazy, sv"dectví, v&pov"di 
apod. Zma'il-li poji!t"n& mo)nost, aby pojistitel 
mohl uplatnit právo na náhradu !kody, má pojis-
titel právo pln"ní neposkytnout, nebo projeví-li se 
následky takového jednání poji!t"ného a) poté, 
co pojistitel pln"ní poskytl, má pojistitel právo na 
vrácení poskytnutého pojistného pln"ní. 

3.  Na pojistitele dále p'echázejí nároky poji!t"ného, 
které mu vznikly na základ" zdravotního poji!t"ní 
v(%i ve'ejné zdravotní poji!#ovn" poji!t"ného, 
není-li ujednáno jinak.

#lánek 19
Pou'ení subjektu údaj%
V souvislosti se zákonem %. 101/2000 Sb., o ochran" 
osobních údaj(, je pojistitel povinen informovat 
pojistníka a poji!t"ného o zpracování jejich osobních 
údaj( a o jejich právech a o právech a o povinnostech 
pojistitele jako správce nebo zpracovatele osobních 
údaj( ve smyslu citovaného zákona.

Pojistitel pova)uje osobní údaje pojistníka a poji!-
t"ného za striktn" za d(v"rné a je povinen o nich 
zachovávat ml%enlivost stejn" jako o údajích t&kajících 
se poji!t"ní podle § 126 a) § 128 zákona %. 277/2009 
Sb., o poji!#ovnictví. Tuto povinnost lze prolomit pou-
ze se souhlasem osoby, jí) se tyto údaje t&kají a na 
písemné vy)ádání v právních p'edpisech uveden&ch 
orgán( ve'ejné správy, správních ú'ad( a dal!ích 
subjekt(.

Zpracovávat adresní a identifika%ní osobní údaje po-
jistníka a poji!t"ného bude pojistitel jako jejich správce 
a jeho smluvní zpracovatelé spl*ující podmínky zákona 
%. 101/2000 Sb. (zejména poji!#ovací zprost'edko-
vatelé), a to v rozsahu, v jakém mu byly poskytnuty 
v souvislosti se smluvním nebo jin&m právním vztahem 
(nap'. jako pojistník, poji!t"n&, zájemce, oprávn"ná 
osoba, po!kozen&, pov"'ená osoba subjektem údaj(, 
apod.) pro ú%ely poji!#ovací %innosti a dal!ích %inností 
vymezen&ch zákonem %. 277/2009 Sb., o poji!#ov-

nictví, a to po dobu nezbytn" nutnou k zaji!t"ní práv 
a povinností plynoucích ze závazkového právního 
vztahu, a dále po dobu vypl&vající z obecn" závazn&ch 
právních p'edpis( (nap'. zákon o archivnictví, zákon 
proti legalizaci v&nos( z trestné %innosti, ú%etní a da-
*ové p'edpisy apod.). V p'ípadech, kdy je to nezbyt-
né, budou zpracovávány citlivé údaje o zdravotním 
stavu poji!t"ného.
Osobní údaje pojistníka a poji!t"ného mohou b&t za 
spln"ní zákonn&ch p'edpoklad( p'edávány subjekt(m 
mezinárodního koncernu Generali a jeho zaji!#ovacím 
partner(m pro ú%ely a dobu, uvedenou v p'edchozím 
odstavci. Ke zpracování bude docházet automatizova-
n&m zp(sobem i manuáln".

Poskytnutí osobních údaj% je dobrovolné, av!ak 
nezbytné pro uzav(ení pojistné smlouvy a pro 
pln"ní práv a povinností z ní vypl$vajících, jako& 
i pro pln"ní povinností a v$kon práv z jin$ch 
právních vztah%. Odvoláním souhlasu se zpra-
cováním osobních údaj% a odvoláním prohlá!ení 
dle 'lánku 20 VPP CEP 2013/03 pojistná smlouva 
zaniká, pojistitel dále neprovádí !et(ení !kod-
n$ch událostí a v$platy pojistn$ch pln"ní. Pojistitel 
má v takovém p'ípad" právo na pom"rnou %ást 
pojistného a na p'im"'ené náklady pojistitele, které 
vznikly v souvislosti s uzav'ením a se správou pojistné 
smlouvy; jejich v&!e je uvedená v sazebníku poplatk(.

Správce a zpracovatel osobních údaj( jsou povinni:
•  p'ijmout taková opat'ení, aby nemohlo dojít k neo-

právn"nému nebo nahodilému p'ístupu k osobním 
údaj(m, k jejich zm"n", zni%ení %i ztrát", neopráv-
n"n&m p'enos(m, k jejich jinému neoprávn"nému 
zpracování, jako) i k jinému neoprávn"nému zne-
u)ití; tato povinnost platí i po ukon%ení zpracování 
osobních údaj(; 

•   zpracovávat pouze pravdivé a p'esné osobní údaje; 
•   shroma),ovat údaje pouze v nezbytném rozsahu 

ke stanovenému ú%elu;
•  nesdru)ovat osobní údaje, které byly získány 

k r(zn&m ú%el(m;
•  p'i zpracování dbát na ochranu soukromého 

)ivota subjekt( údaj(;
•  jakékoli osoby, které p'ijdou do styku s osob-

ními údaji (v%etn" zam"stnanc( správce nebo 
zpracovatele) jsou povinny dodr)ovat povinnost 
ml%enlivosti jak o osobních údajích samotn&ch, tak 
i o bezpe%nostních opat'eních k jejich ochran"; 
tato povinnost trvá neomezen" i po skon%ení 
zam"stnání nebo p'íslu!ného vztahu;

•   poskytnout k )ádosti subjektu údaj( informace 
o zpracování jeho osobních údaj(, a to za úhradu 
v"cn&ch náklad( s tím spojen&ch.

V p'ípad", kdy správce nebo zpracovatel provádí 
zpracování osobních údaj( v rozporu se zákonem 
nebo v rozporu s ochranou soukromého a osobního 
)ivota subjektu údaj(, m()e subjekt údaj( zejmé-
na )ádat správce nebo zpracovatele o vysv"tlení, 
po)adovat odstran"ní závadného stavu a v p'ípad" 
nevyhov"ní této )ádosti má mo)nost obrátit se na 
p'íslu!n& ú'ad.

Osoba, její) osobní údaje jsou zpracovávány nebo 
která osobní údaje poskytla, je povinna bezodkladn" 
nahlásit správci jakoukoli zm"nu osobních údaj(. 

#lánek 20
Ochrana osobních údaj%, souhlas s nahlédnu-
tím do zdravotnické dokumentace a ostatních 
dokumentací veden$ch o pojistníkovi/poji!t"ném 
a dal!í prohlá!ení pojistníka a poji!t"ného
1.  Podpisem pojistné smlouvy pojistník a poji!t"n&, 

p'íp. jejich zákonn& zástupce:
a)  ud"luje pojistiteli souhlas k nahlí)ení do 

zdravotnické dokumentace a dále se zavazuje 
poskytnout mu ve!keré informace shromá)-
d"né ve zdravotnické dokumentaci vedené 
o jeho osob" a v jin&ch zápisech, které se 
vztahují k jeho zdravotnímu stavu, nebo jejich 
poskytnutí zajistí;

b)  zavazuje se informovat pojistitele o o!et'ujících 
léka'ích a zdravotnick&ch za'ízeních a zaji!#o-
vat od nich pojistitelem po)adované zprávy;

c)  zavazuje se, )e bez zbyte%ného odkladu 
nahlásí jakoukoliv zm"nu zpracovávan&ch 
osobních údaj(;
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d)  zpro!#uje ml%enlivosti a zmoc*uje o!et'ují-
cího léka'e, zdravotnická za'ízení, zdravotní 
poji!#ovny, ú'ady práce, )ivnostenské ú'ady, 
orgány státní správy, orgány správy sociálního 
zabezpe%ení a zam"stnavatele k poskytnutí 
informací a doklad( ze zdravotnické a jiné 
dokumentace; dále poji!t"n& zmoc*uje pojisti-
tele, aby si od léka'( a zdravotnick&ch za'ízení 
vy)adoval nutné informace o jeho zdravotním 
stavu bez obsahového omezení;

e)  zavazuje se zajistit na v&zvu pojistitele bezod-
kladn" ve!keré informace o zdravotní pé%i, 
která mu byla poskytnuta léka'i a zdravot-
nick&mi za'ízeními z ve'ejného zdravotního 
poji!t"ní;

f)  zmoc*uje pojistitele k nahlédnutí do podklad( 
jin&ch poji!#oven v souvislosti se !et'ením 
!kodn&ch událostí a s v&platou pojistn&ch 
pln"ní;

g)  souhlasí s tím, aby jeho adresní a identifi-
ka%ní údaje a údaje o zdravotním stavu byly 
zpracovávány správcem Generali Poji!#ovna 
a.s., B"lehradská 132, 120 84 Praha 2, $eská 
republika a jejími smluvními zpracovateli 
spl*ujícími podmínky vymezené zákonem 
%. 101/2000 Sb. (zejména poji!#ovacími 
zprost'edkovateli) pro ú%ely poji!#ovací %innosti 
a dal!ích %inností vymezen&ch zákonem %. 
277/2009 Sb., o poji!#ovnictví, a to po dobu 
nezbytn" nutnou k zaji!t"ní práv a povinností, 
plynoucích ze závazkového právního vztahu, 
a dále po dobu vypl&vající z obecn" závazn&ch 
právních p'edpis(;

h)  souhlasí s p'edáním a poskytováním sv&ch 
osobních údaj( a údaj( o zdravotním stavu 
subjekt(m mezinárodního koncernu Gene-
rali a jeho zaji!#ovacím partner(m v souladu 
s právními p'edpisy pro ú%ely a dobu, uvede-
nou v odstavci 1 písm. g);

i)  souhlasí s tím, aby byl v zále)itostech 
pojistného vztahu nebo v zále)itosti nabídky 
poji!#ovacích a souvisejících finan%ních 
slu)eb pojistitele nebo nabídky slu)eb %len( 
mezinárodního koncernu Generali a spolupra-
cujících obchodních partner( kontaktován na 
uvedenou koresponden%ní adresu a kontaktní 
spojení.

j)  souhlasím s tím, aby pojistitel pro pot'eby 
identifikace ú%astníka obchodu podle zákona 
%. 61/1996 Sb., o n"kter&ch opat'eních proti 
legalizaci v&nos( z trestné %innosti, po'ídil 
fotokopii dokladu toto)nosti, na jeho) základ" 
byla provedena identifikace.

2.  V&!e uvedené souhlasy a zmocn"ní se vztahují i na 
dobu po smrti pojistníka, poji!t"ného nebo jeho 
zákonného zástupce - vyjma odst. 1, písm. i ) a j). 

#lánek 21
Doru'ování písemností
1.  Písemnosti pojistitele ur%ené pojistníkovi, poji!t"-

nému a ka)dé dal!í osob", které z poji!t"ní vzniklo 
právo nebo povinnost, (dále jen „adresát) se 
doru%ují prost'ednictvím dr)itele po!tovní licence 
(dále jen „po!ta“) oby%ejnou nebo doporu%enou 
zásilkou na koresponden%ní adresu uvedenou 
v pojistné smlouv" nebo na koresponden%ní 
adresu písemn" oznámenou pojistiteli. Písemnosti 
mohou b&t doru%ovány rovn") zam"stnanci pojis-
titele nebo jinou pojistitelem pov"'enou osobou. 

 V p'ípad", )e je pojistiteli sd"lena jako korespon-
den%ní adresa adresa osoby odli!né od pojistníka, 
nenese pojistitel odpov"dnost za d(sledky plynou-
cí z p'ípadného prodlení p'i p'edání koresponden-
ce mezi t"mito osobami.

2.  Písemnost pojistitele odeslaná oby%ejnou po!tou 
adresátovi se pova)uje za doru%enou t'etí den po 
prokazatelném odeslání zásilky na koresponden%ní 
adresu, i kdy) se adresát o doru%ení nedozv"d"l.

3.  Písemnost pojistitele odeslaná doporu%en" po!tou 
adresátovi se pova)uje za doru%enou, nejde-li 
o doru%ení podle dal!ích odstavc(, desát& den po 
prokazatelném odeslání zásilky.

4.  Písemnost pojistitele odeslaná adresátovi doporu-
%enou zásilkou s dodejkou se pova)uje za doru-
%enou, nejde-li o doru%ení podle dal!ích odstavc(, 
dnem p'evzetí uveden&m na dodejce.

5.  Odep'e-li adresát p'ijetí doru%ované písemnosti, 
písemnost se pova)uje za doru%enou dnem, kdy 
bylo její p'ijetí adresátem odep'eno.

6.  Nebyl-li adresát zasti)en a písemnost pojistitele 
odeslaná po!tou doporu%enou zásilkou byla 
ulo)ena doru%ovatelem na po!t", písemnost se 
pova)uje za doru%enou posledním dnem úlo)ní 
lh(ty, i kdy) se adresát o ulo)ení nedozv"d"l. 

P'ipadá-li v!ak poslední den této lh(ty na sobotu, 
ned"li nebo svátek, je posledním dnem lh(ty 
nejblí)e následující pracovní den.

7.  Písemnost pojistitele odeslaná po!tou se pova)uje 
za doru%enou dnem vrácení zásilky jako nedoru%i-
telné z jin&ch d(vod(.

8.  Pojistitel je oprávn"n k písemnému úkonu 
ur%enému pojistníkovi, poji!t"nému nebo jinému 
ú%astníku poji!t"ní p'ipojit dolo)ku, )e nevyjád'í-li 
se tento ú%astník do 1 m"síce od doru%ení, má se 
za to, )e s úkonem pojistitele souhlasí.

#lánek 22
Rozhodné právo
1.  Pojistná smlouva cestovního poji!t"ní a právní 

vztahy z ní vypl&vající nebo s ní související se 'ídí 
právním 'ádem $eské republiky.

2.  P'i vzniku sporu mezi ú%astníky tohoto poji!t"ní po-
u)ijí ob" smluvní strany v!echny dostupné mo)nosti 
k tomu, aby byl spor vy'e!en smírnou cestou. Jest-
li)e se nepoda'í vy'e!it spor smírnou cestou, obrátí 
se jeho ú%astníci na p'íslu!n& soud $eské republiky.

#lánek 23
Proml'ení
Právo na pln"ní z poji!t"ní se proml%í nejpozd"ji za t'i 
roky; proml%ecí doba práva na pojistné pln"ní po%íná 
b")et za jeden rok po vzniku pojistné události.

#lánek 24
Da)ové p(edpisy
Na sjednané poji!t"ní se v da*ové oblasti vztahuje 
zákon %. 586/1992 Sb. o daních z p'íjm(, a s ním 
související právní p'edpisy.

#lánek 25
Záv"re'ná ustanovení
P'ípadné stí)nosti pojistníka, poji!t"ného nebo osoby 
oprávn"né k p'evzetí pojistného pln"ní jsou p'ijímány 
v písemné podob" na adrese: Generali Poji!#ovna a.s., 
B"lehradská 132, 120 84 Praha 2, $eská republika 
nebo v elektronické podob" na emailové adrese stiz-
nosti@generali.cz. V p'ípad" neuspokojivého vy'ízení 
stí)nosti je mo)né dále se stí)ností obrátit na p'íslu!n& 
orgán státního dozoru v poji!#ovnictví. T"mito VPP 
CEP 2013/03 se 'ídí pojistné smlouvy uzav'ené nejd'í-
ve k datu 1. 8. 2013.

Zvlá!tní pojistné podmínky  
pro cestovní poji!t"ní 
(ZPP CEP 2013/03)

I. Úvodní ustanovení

Tyto zvlá!tní pojistné podmínky cestovního poji!t"ní 
tvo'í nedílnou sou%ást pojistné smlouvy cestovního 
poji!t"ní, které sjednává Generali Poji!#ovna a.s., dále 
jen pojistitel. T"mito ZPP CEP 2013/03 se 'ídí pojistné 
smlouvy uzav'ené nejd'íve k datu 1. 8. 2013.

II. Zvlá!tní pojistné podmínky pro 
poji!t"ní lé#ebn$ch v$loh v zahrani#í 
a pro p%ípad repatriace  
(ZPP CEP LVR)

#lánek 1
P(edm"t poji!t"ní
1.  Z poji!t"ní se poskytuje úhrada nezbytn&ch nákla-

d( na o!et'ení poji!t"ného, kterému se byl nucen 
b"hem pojistné doby podrobit v d(sledku pojistné 
události.

2.  Nezbytné náklady na o!et'ení jsou náklady 
z léka'ského hlediska nutné pro nezbytnou lé%bu 
a o!et'ení úrazu nebo náhle vzniklého onemocn"ní.

#lánek 2
Pojistná událost
1.  Pojistnou událostí v poji!t"ní lé%ebn&ch v&loh je úraz 

nebo nemoc, které nastaly b"hem trvání poji!t"ní 
a které vy)adují neprodlené o!et'ení nebo lé%ení.

 Pojistnou událostí je rovn") repatriace v p'ípa-
d", )e poji!t"n& nem()e ze zdravotních d(vod( 
odcestovat zp"t do $eské republiky p(vodn" plá-
novan&m prost'edkem, nebo repatriace t"lesn&ch 
poz(statk( do $eské republiky v p'ípad" úmrtí 
poji!t"né osoby.

2.  Je-li pojistnou událostí ve smyslu pojistné smlouvy 
úraz poji!t"ného, rozumí se úrazem neo%ekávané 
a náhlé p(sobení zevních sil nebo vlastní t"lesné 
síly nezávisle na v(li poji!t"ného nebo neo%eká-
vané a nep'eru!ené p(sobení vysok&ch nebo 
nízk&ch zevních teplot, plyn(, par, zá'ení, elektric-
kého proudu a jed( (s v&jimkou jed( mikrobiálních 
a látek imunotoxick&ch), kter&m bylo poji!t"nému 
zp(sobeno po!kození zdraví nebo smrt. 

   Za úraz se té) pova)ují: 
a)  utonutí a tonutí;
b)  t"lesná po!kození zp(sobená popálením, 

bleskem, elektrick&m proudem, plyny nebo pa-
rami, po)itím jedovat&ch nebo leptav&ch látek, 
s v&jimkou p'ípad(, kdy se ú%inky dostavily 
postupn";

c)  vymknutí kon%etin, stejn" jako natr)ení nebo 
odtr)ení %ásti kon%etin a sval( na páte'i, !lach, 
vaziva a pouzder kloub( v d(sledku náhlé 
odchylky od b")ného pohybu.

 Úrazem nejsou: nemoci v%etn" infek%ních 
nemocí; srde%ní infarkt, mozková mrtvice, amoce 
sítnice, du!evní choroby a poruchy, a to i kdy) se 
dostavily jako následky úrazu; nádory zhoubné 
i nezhoubné; k&ly v!ech lokalizací; zhor!ení ne-
moci následkem úrazu; aseptické zán"ty tíhov&ch 
vá%k(, !lachov&ch pochev a svalov&ch úpon( 
(bursitidy, epikondilitidy, impingement syndrom); 
po!kození degenerativn" zm"n"n&ch orgán( 
mal&m nep'ím&m násilím (nap'. meniskus); poru-
!ení Achillovy !lachy s v&jimkou p'et"tí z vn"j!ku; 

náhlé ploténkové páte'ní syndromy, po!kození 
meziobratlov&ch plotének; krvácení do vnit'ních 
orgán( a do mozku nebo poran"ní b'icha %i 
podb'i!ku, pokud vzniklo v d(sledku zdravotní 
predispozice poji!t"ného; du!evní chorobné 
stavy po úrazu, jako nap'. neurózy nebo psycho-
neurózy.

3.  Za nemoc se pova)uje náhl& vznik takového 
onemocn"ní, které p'ímo ohro)uje zdraví nebo 
)ivot poji!t"ného, nezávisle na v(li poji!t"ného, 
a vy)aduje neodkladné léka'ské o!et'ení.

#lánek 3
Náklady na o!et(ení a jiné náklady
1.  Za náklady na o!et'ení, jsou-li p'edm"tem poji!t"-

ní, se pova)ují náklady na nezbytnou pé%i souvise-
jící s úrazem nebo nemocí v%etn" diagnostick&ch 
postup(, které s nimi bezprost'edn" souvisejí 
a jsou léka'em p'edepsané. T"mito náklady se 
rozumí:
a)  léka'ské o!et'ení;
b)  pobyt v nemocnici, tj. lé%ení, zákroky a opera-

ce, jejich) provedení s ohledem na zdravotní 
stav poji!t"ného nebylo mo)né odlo)it do 
doby jeho návratu do $eské republiky;

c)  vy!et'ení indikovaná o!et'ujícím léka'em ne-
zbytná pro ur%ení nálezu nebo lé%ení nemoci;

d)  léky p'edepsané léka'em v souvislosti s pojist-
nou událostí;

e)  p'eprava do nejbli)!ího zdravotnického za'íze-
ní; v p'ípad", )e je organizována poji!t"n&m, 
je poji!t"n& povinen tyto náklady sní)it na 
minimum;

f)  p'eprava poji!t"ného do jiného zdravotnického 
za'ízení, pokud stávající za'ízení, v n"m) se 
poji!t"nec nachází, nezaji!#uje léka'skou pé%i, 
jakou vy)aduje jeho zdravotní stav;
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g)  akutní stomatologické o!et'ení do v&!e 
pojistné %ástky uvedené v pojistné smlouv", 
p'i%em) tyto náklady jsou omezeny na jednu 
pojistnou událost v pr(b"hu trvání jedné pojist-
né smlouvy.

2.  Jin&mi náklady se rozumí:
a)  náklady na repatriaci poji!t"ného do místa 

trvalého bydli!t" v p'ípadech, kdy nebude 
moci ze zdravotních d(vod( odcestovat zp"t 
do $eské republiky p(vodn" plánovan&m 
prost'edkem;

b)  repatriace t"lesn&ch poz(statk( do místa 
trvalého bydli!t" na území $eské republiky 
v p'ípad" úmrtí poji!t"ného;

c)  náklady na kremaci v zahrani%í.
3.  Pojistitel nehradí náklady na repatriaci poji!t"ného 

cizího státního p'íslu!níka v p'ípadech, kdy nebu-
de moci ze zdravotních d(vod( pou)ít p(vodn" 
plánovan& dopravní prost'edek anebo náklady na 
repatriaci jeho t"lesn&ch ostatk( do místa trvalého 
bydli!t" mimo území $eské republiky v p'ípad" 
jeho úmrtí.

4.  Pojistitel nehradí náklady na zachra*ovací akce 
pokud nejsou indikovány z d(vodu zdravotního 
stavu, je) vy)aduje následné o!et'ení ve zdravot-
nickém za'ízení nebo hospitalizaci.

#lánek 4
Územní platnost poji!t"ní
1.  Poji!t"ní platí mimo území $eské republiky. Neplatí 

pro území toho státu, jeho) je poji!t"n& státním ob-
%anem nebo má-li na tomto území trvalé bydli!t". 

2.  Pokud v!ak osoba, která není ob%anem $eské 
republiky, je ú%astníkem ve'ejného zdravotního 
poji!t"ní v $eské republice po dobu min. 1 roku, je 
mo)né ji pojistit i na území státu, jeho) je státním 
ob%anem nebo má-li na tomto území trvalé bydli!t".

#lánek 5
Po'átek a konec poji!t"ní
Poji!t"ní za%íná dnem uveden&m v pojistné smlouv" 
jako po%átek poji!t"ní, nejd'íve v!ak p'ekro%ením 
státních hranic z $eské republiky a kon%í p'ekro%ením 
státních hranic zp"t do $eské republiky, nejpozd"ji 
v!ak ve 24 hod. dne vyzna%eného v pojistné smlouv" 
jako konec poji!t"ní.

#lánek 6
V$luky z poji!t"ní
A) Sportovní v$luky
1.  Pojistitel není povinen poskytnout pojistné pln"ní, 

vznikla-li pojistná událost v souvislosti s:
a)  provozováním profesionálního sportu pro-

vozovaného poji!t"n&m na profesionální %i 
vrcholové úrovni po dobu ú%asti na sout")ích 
a p'ípravy na n"; za profesionální %i vrcholové 
sportovce se pova)ují sportovci, pro n") je 
provozování daného sportu zdrojem jejich 
p'íjm( nebo sportovci, kte'í se ú%astní sout")í 
na celostátní %i mezinárodní úrovni;

b)  provozováním rizikov&ch druh( sportu (ho-
rolezectví nad 5 000 m n. m., skialpinismus, 
ly)ování mimo vyzna%ené trasy a dal!í sporty 
s obdobn&m rizikem).

2.  Pojistitel poskytuje pojistnou ochranu na násle-
dující aktivity pouze v p'ípad", )e bylo sjednáno 
sportovní p'ipoji!t"ní - Sportovec:
a)  provozování nebezpe%n&ch druh( sportu:
 -  zimní sporty - ly)ování, skoky na ly)ích,  

 jízda na snowboardu, rychlobruslení, jízda  
 na bobech, skibobech, sportovních  
 saních, skeletonech apod.;

 -  vodní sporty - vodní motorové sporty,  
 placht"ní, surfování, rafting a jiné   
 sjí)d"ní divok&ch 'ek, canyoning apod.,  
 rekrea%ní potáp"ní s d&chacím p'ístrojem  
 s pr(vodcem nebo instruktorem  
 za dodr)ení v!ech bezpe%nostních  
 a místních p'edpis( pro potáp"ní (za  
 dodr)ení stávajících podmínek  
 zahrnuje poji!t"ní i odpovídající p'epravu  
 do zdravotnického za'ízení a hyperba- 
 rickou komoru - v p'ípad" pojistné  
 události nutné dodat protokol o pro!et'ení  
 nehody p'íslu!n&mi orgány apod.);

 -  ostatní sporty - vysokohorská turistika  
 (turistika s nutností pom(cek %i ch(ze  
 po náro%ném terénu (ledovec, firnová  

 pole); nad 3 000 m v)dy), horolezectví,  
 skálolezectví, speleologie p'i dodr)ení  
 v!ech bezpe%nostních p'edpis( pro  
 speleologii, jízda na koni, cyklokros a jiné  
 sjí)d"ní náro%n&ch terén( na kole, skok  
 na gumovém lan", bojové sporty, box  
 a zápas a jiné podobné nebezpe%né  
 sporty; 

b)  zdravotní komplikace vzniklé v d(sledku 
vysokohorské nemoci p'i pobytu v nadmo'ské 
v&!ce nad 3 000 m n. m.;

c)  ú%ast na organizovan&ch sportovních sout"-
)ích krom" %inností vylou%en&ch  
v odst. 1 a) a b) tohoto %lánku.

B) Medicínské v$luky 
3.  Pojistitel není povinen poskytnout pojistné pln"ní, 

jedná-li se o:
a)  zdravotní kontraindikace uskute%n"ní zahra-

ni%ní cesty;
b)  vy!et'ení - v%etn" laboratorního a ultrazvuko-

vého - ke zji!t"ní t"hotenství, interrupce, jaké-
koliv komplikace po dvacátém %tvrtém t&dnu 
t"hotenství v%etn" porodu, vy!et'ení a lé%bu 
neplodnosti, um"lé oplodn"ní, kontrolní %i 
preventivní prohlídky v dob" t"hotenství;

c)  náro%ná vy!et'ení indikovaná odborn&m 
léka'em (po%íta%ová tomografie, ultrazvuková 
vy!et'ení, endoskopie, neakutní chirurgické 
zákroky, nestandardní laboratorní vy!et'ení 
krve), pokud úhrada náklad( na tato vy!et'ení 
nebyla p'edem odsouhlasena pojistitelem 
nebo asistencí pojistitele;

d)  antikoncepce;
e)  jak&koliv druh o!et'ení zub( a slu)eb s ním 

spojen&ch; v&jimkou je o!et'ení v d(sledku 
úrazu nebo první pomoci, kdy je pojistite-
lem hrazena v dob" platnosti jedné pojistné 
smlouvy pouze jedna pojistná událost, a to 
do v&!e pojistné %ástky uvedené v pojistné 
smlouv";

f)  du!evní, psychické, neurologické zm"ny 
%i poruchy zji!t"né na základ" léka'ského 
vy!et'ení;

g)  provedení úkon( mimo zdravotnické za'ízení, 
které neprovádí léka' nebo zdravotní sestra 
mající k úkonu kvalifikaci, nebo lé%ení, které 
není v"decky nebo léka'sky uznávané;

h)  preventivní léka'skou pé%i, kontrolní vy!et'ení 
a léka'ská vy!et'ení a o!et'ení nesouvisející 
s náhl&m onemocn"ním nebo úrazem, este-
tické zákroky;

i)  rehabilitací, fyzikální lé%bu, láze*skou lé%bu 
nebo nadstandardní pé%i;

j)  chiropraktické v&kony, v&cvikovou terapii 
nebo nácvik sob"sta%nosti;

k)  náhrady na zakoupení %i zhotovení a opravy 
protéz - ortopedické, zubní; epitéz, br&lí, kon-
taktních %o%ek nebo naslouchacích p'ístroj(;

l)  podp(rné léky nebo vitamínové preparáty;
m)  naka)livé pohlavní nemoci a nemoci vypl&vají-

cí z naka)ení virem HIV;
n)  !kodnou událost související s teroristic-

kou %inností %i útokem v oblasti, do které 
poji!t"n& vycestoval, nebo v ní) z(stal i p'es 
varování státních orgán( $eské republiky, 
jin&ch státních %i mezinárodních orgán(; 
v ostatních oblastech se poji!t"ní lé%ebn&ch 
v&loh v zahrani%í a pro p'ípad repatriace na 
!kodné události související s teroristickou 
%inností %i útokem vztahuje. 

4.  Pojistitel není dále povinen poskytnout pojistné 
pln"ní v p'ípad", )e náklady lé%ení vznikly v d(-
sledku:
a)  lé%ebné pé%e související s o!et'ením úrazu 

nebo onemocn"ním, které existovalo p'ed 
po%átkem poji!t"ní;

b)  lé%ení %i operace chronického %i jiného 
onemocn"ní, pokud toto onemocn"ní vy)a-
dovalo b"hem p'edcházejících 12 m"síc( 
hospitalizaci, bylo na postupu %i vy)adovalo 
podstatné zm"ny v lé%b" nebo u)ívání lék(;

c)  onemocn"ní, které bylo zjevné nebo zjistitelné 
je!t" p'ed po%átkem poji!t"ní nebo jeho 
následky, v%etn" úmrtí;

d)  lé%ebné pé%e, pokud se tato stala jedin&m 
cílem nebo jedním z hlavních cíl( cesty 
poji!t"ného nebo pokud jde o lé%ebnou pé%i, 

o které ji) p'ed zapo%etím cesty bylo známo, 
)e se musí v dob" cesty uskute%nit;

e)  onemocn"ní, recidivujícího v pr(b"hu p'ede-
!l&ch 12 m"síc(;

f)  pé%e p'evy!ující rozsah nezbytn& pro dosa-
)ení takového zdravotního stavu poji!t"ného, 
kter& mu dovoluje návrat do $eské republiky.

5.  Pojistitel není povinen hradit náklady na zakoupe-
ní lék( pot'ebn&ch k lé%b" neakutního onemoc-
n"ní, nesouvisejícího s pojistnou událostí nebo 
nákup t"chto lék( z d(vodu nedostate%n&ch 
vlastních zásob poji!t"ného. 

#lánek 7
Úhrada náklad%
Náklady na nemocni%ní a ambulantní o!et'ení 
uhradí jménem poji!t"ného p'ímo zahrani%ní partner 
pojistitele prost'ednictvím asistence. Ve v&jime%n&ch 
p'ípadech, kdy na poji!t"ném byla po)adována 
úhrada náklad( na léka'skou pé%i v hotovosti, uhradí 
tyto pojistitel na základ" formulá'e Oznámení !kodné 
události zaslané na adresu pojistitele a p'edání 
po)adovan&ch doklad( uveden&ch v t"chto ZPP 
CEP 2013/03.

#lánek 8
Povinnosti poji!t"ného
1.  V p'ípad" hospitalizace je poji!t"n& povinen 

p'ímo nebo zprost'edkovan", jakmile mu to 
jeho zdravotní stav dovoluje, v)dy kontakto-
vat asistenci a tuto skute%nost nahlásit. Tuto 
povinnost poji!t"n& nemá, pokud hospitalizace 
byla s asistencí p'edem konzultována nebo p'ímo 
zprost'edkována.

2.  Poji!t"n& je v)dy povinen:
a)  vy)ádat si léka'sk& nález o své diagnóze, 

proveden&ch v&konech a o p'edepsan&ch 
medikamentech;

b)  p'edlo)it pojistiteli léka'sk& nález spole%n" 
s originály ú%t( %i faktur a léka'sk&ch p'edpis(, 
které prokazují v&!i nárok( opat'ené razítkem 
dané organizace.

3.  Pokud je poji!t"nému o!et'ujícím %i odborn&m lé-
ka'em doporu%eno náro%né vy!et'ení (po%íta%ová 
tomografie, ultrazvukové vy!et'ení, endoskopické 
vy!et'ení, neakutní chirurgické zákroky, nestan-
dardní laboratorní vy!et'ení t"lních tekutin) je 
povinen si nechat úhradu náklad( za toto vy!et'ení 
p'edem odsouhlasit od pojistitele nebo asistence 
pojistitele.

4.  V p'ípad" nespln"ní povinností poji!t"ného uve-
den&ch v odst. 1 a) 3 tohoto %lánku má pojistitel 
právo sní)it pojistné pln"ní a) o 50 %, pop'ípad" 
pojistné pln"ní neposkytnout.

#lánek 9
Repatriace poji!t"ného
1.  O nutnosti, mo)nosti a zp(sobu repatriace 

rozhoduje asistence pojistitele po p'edchozí kon-
zultaci s o!et'ujícím léka'em. V p'ípad", )e bude 
repatriace do $eské republiky léka'em uznána 
jako mo)ná a nebude poji!t"n&m z jakéhokoliv 
d(vodu akceptována, je pojistitel zbaven povin-
nosti hradit náklady na dal!í o!et'ení %i pozd"j!í 
repatriace. 

2.  Pojistitel je zbaven povinnosti hradit náklady 
spojené s repatriací, pokud byla organizována 
poji!t"n&m %i jin&mi osobami bez p'ede!lého 
v&slovného souhlasu pojistitele nebo jeho asis-
tence.

3.  Pokud je repatriace organizována p'ímo poji!t"-
n&m %i jin&mi osobami se souhlasem asistence, 
hradí pojistitel náklady na repatriaci maximáln" 
do takové v&!e, v jaké by se náklady na repatria-
ci pohybovaly, pokud by repatriace byla zaji!t"na 
asistencí pojistitele.

#lánek 10
Smluvní sankce za poru!ení povinností
Pojistitel není povinen plnit:
a)  nepodrobí-li se poji!t"n& na )ádost pojistitele 

léka'ské prohlídce nebo neumo)ní-li poji!t"n& 
pojistiteli navázat kontakt mezi o!et'ujícím léka'em 
a léka'em pojistitele; 

b)  dal!í náklady na lé%bu, odmítne-li poji!t"n& repatri-
aci organizovanou asistencí pojistitele.
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III. Zvlá!tní pojistné podmínky pro po-
ji!t"ní pro p%ípad p%ivolání opatrovníka  
(ZPP CEP PO)

#lánek 1
P(edm"t poji!t"ní
1.  Z poji!t"ní se poskytuje v p'ípad" pojistné události 

úhrada nezbytn&ch náklad( spojen&ch s cestou 
opatrovníka poji!t"ného do zahrani%í a jeho 
ubytováním, pop'. úhrada nezbytn&ch náklad( 
souvisejících s p'ed%asn&m nebo pozd"j!ím 
návratem poji!t"ného a opatrovníka do místa 
trvalého bydli!t".

2.  Opatrovníkem se rozumí osoba doprovázející 
poji!t"ného ze zahrani%í do $eské republiky 
nebo osoba p'ivolaná plnit funkci opatrovníka 
v p'ípad" pojistné události uvedené ve %l. 2 
t"chto ZPP CEP PO.

#lánek 2
Pojistná událost
Pojistnou událostí se rozumí:
a)  hospitalizace poji!t"ného v nemocni%ním za'ízení, 

pokud délka p'edpokládaného pobytu v tomto 
za'ízení je del!í ne) 10 dní a pokud poji!t"n& je 
v zahrani%í bez rodinného p'íslu!níka;

b)  záva)né onemocn"ní, úraz %i úmrtí dosp"lé 
osoby, která cestuje spolu s nezletilou poji!t"nou 
osobou, a v d(sledku onemocn"ní %i úmrtí této 
dosp"lé osoby z(stane nezletilá poji!t"ná osoba 
v zahrani%í bez doprovodu rodinného p'íslu!níka, 
zákonného zástupce %i jiné pov"'ené osoby;

c)  vá)né onemocn"ní, úraz %i hospitalizace poji!t"-
ného, kdy je nutné uspí!it %i odsunout p(vodn" 
plánovan& návrat zp"t do $eské republiky tak, aby 
opatrovník b"hem cesty plnil funkci doprovodu.

#lánek 3
Náklady na dopravu a ubytování opatrovníka
1.  Náklady na dopravu opatrovníka se rozumí nákla-

dy na jízdenku %i letenku ekonomické t'ídy z místa 
trvalého bydli!t" opatrovníka do místa pobytu po-
ji!t"ného a rovn") náklady na jízdenku %i letenku 
z místa pobytu zp"t do místa trvalého bydli!t".

2.  V p'ípad" pojistné události uvedené v odst. b) a) 
c) %l. 2 t"chto ZPP CEP PO jsou hrazeny náklady 
na dopravu do místa trvalého bydli!t" i pro poji!t"-
ného.

3.  Náklady na ubytování opatrovníka se rozumí ná-
klady, které vzniknou opatrovníku v míst" pobytu 
poji!t"ného. Pojistitel hradí max. 3 noclehy ve v&!i 
max.150 USD za 1 nocleh.

4.  Rozsah pln"ní pojistitele, v jakém je povinen 
uhradit opatrovníkovi náklady na pobyt a pop'. 
i poji!t"nému na cestu je limitován v&!í skute%n" 
vynalo)en&ch náklad(, pokud tyto náklady byly 
vynalo)eny zp(sobem upraven&m v %l. 3, odst. 1 
a) 3 t"chto ZPP CEP PO.

#lánek 4
Povinnosti poji!t"ného
Poji!t"n& (jeho doprovod) je povinen v p'ípad" !kodné 
události ihned kontaktovat asistenci a konzultovat 
s t"mito pracovníky nutnost a zp(sob organizace 
p'ivolání opatrovníka. Dále je povinen 'ídit se pokyny 
pojistitele a pojistitelem pov"'ené asistence.
V p'ípad" nespln"ní t"chto povinností má pojistitel 
právo sní)it pojistné pln"ní a) o 50 %, pop'ípad" 
pojistné pln"ní neposkytnout.

IV. Zvlá!tní pojistné podmínky pro 
p%ípad trval$ch následk& úrazu a pro 
p%ípad smrti v d&sledku úrazu – úra-
zové poji!t"ní (ZPP CEP TNU/SU) 

#lánek 1
P(edm"t poji!t"ní
Poji!t"ní se sjednává pro p'ípad smrti nebo trval&ch 
následk(, které vznikly následkem úrazu, kter& nastal 
v dob" trvání poji!t"ní, a které poji!t"n& utrp"l v b")-
ném )ivot" pokud není v pojistné smlouv" uvedeno 
jinak. Trval&mi následky úrazu se rozumí jen následky, 
které ji) nejsou schopny zlep!ení, tj. trvalé ovlivn"ní 
t"lesn&ch i du!evních funkcí. Stupe* trval&ch následk( 
se ur%uje v procentech. Stupn"m invalidity se rozumí 

rozsah trval&ch následk(, jeho) v&!e se ur%uje v pro-
centech. Stupe* invalidity v procentech ur%uje léka' 
pojistitele.

#lánek 2
Pojistná událost
1.  Pojistnou událostí ve smyslu t"chto ZPP CEP 

TNU/SU je úraz poji!t"ného, kter& má za následek 
úraz nebo smrt, se kter&m je spojena povinnost 
pojistitele poskytnout pojistné pln"ní. Úrazem je 
neo%ekávané a náhlé p(sobení zevních sil nebo 
vlastní t"lesné síly nezávisle na v(li poji!t"ného 
nebo neo%ekávané a nep'eru!ené p(sobení 
vysok&ch nebo nízk&ch zevních teplot, plyn(, par, 
zá'ení, elektrického proudu a jed( (s v&jimkou jed( 
mikrobiálních a látek imunotoxick&ch), kter&m bylo 
poji!t"nému zp(sobeno po!kození zdraví nebo 
smrt. 

2.  Za úraz se té) pova)ují:
a)  utonutí a tonutí;
b)  t"lesná po!kození zp(sobená popálením, 

bleskem, elektrick&m proudem, plyny nebo pa-
rami, po)itím jedovat&ch nebo leptav&ch látek 
s v&jimkou p'ípad(, kdy se ú%inky dostavily 
postupn";

c)  vymknutí kon%etin, stejn" jako natr)ení nebo 
odtr)ení %ásti kon%etin a sval( na páte'i, !lach, 
vaziva a pouzder kloub( v d(sledku náhlé 
odchylky od b")ného pohybu. 

3.  Za pojistnou událost se nepova)uje úraz zp(sobe-
n& úmysln&m jednáním poji!t"ného nebo jednáním 
jiné osoby z podn"tu jakéhokoli ú%astníka poji!t"-
ní.

4.  Pojistná ochrana se nevztahuje na úrazy, které 
poji!t"n& prod"lal v minulosti nebo trpí jejich 
d(sledky v sou%asné dob". Takové úrazy a záro-
ve* jejich následky a komplikace jsou z pojistné 
ochrany vylou%eny. 

#lánek 3
Pojistná 'ástka
V p'ípad" pojistné události vyplatí pojistitel pln"ní:
a)  za trvalé následky úrazu podle ur%eného procenta 

stupn" invalidity ze sjednané pojistné %ástky 
(lineární pln"ní);

b)  za smrt následkem úrazu sjednanou pojistnou 
%ástku uvedenou v pojistné smlouv".

#lánek 4
V$luky z poji!t"ní
1.  Úrazem nejsou: nemoci v%etn" infek%ních 

nemocí; srde%ní infarkt, mozková mrtvice, amoce 
sítnice, du!evní choroby a poruchy, a to i kdy) se 
dostavily jako následky úrazu; nádory zhoubné 
i nezhoubné; k&ly v!ech lokalizací; zhor!ení ne-
moci následkem úrazu; aseptické zán"ty tíhov&ch 
vá%k(, !lachov&ch pochev a svalov&ch úpon( 
(bursitidy, epikondylitidy, impingement syndrom); 
po!kození degenerativn" zm"n"n&ch orgán( ma-
l&m nep'ím&m násilím (nap'. meniskus); poru!ení 
Achillovy !lachy s v&jimkou p'et"tí z vn"j!ku; náhlé 
ploténkové páte'ní syndromy, po!kození meziob-
ratlov&ch plotének; krvácení do vnit'ních orgán( 
a do mozku nebo poran"ní b'icha %i podb'i!ku, 
pokud vzniklo v d(sledku zdravotní predispozice 
poji!t"ného; du!evní chorobné stavy po úrazu, 
jako nap'. neurózy nebo psychoneurózy.

2.  Poji!t"ní se nevztahuje na !kodné události, které 
vznikly v souvislosti s aktivitami uveden&mi v ZPP 
CEP LVR, %l. 6 A), odst. 2 a) a) b) pokud nebylo 
sjednáno sportovní p'ipoji!t"ní - Sportovec.

3.  Pojistitel je oprávn"n sní)it pojistné pln"ní a) o jed-
nu polovinu jestli)e poji!t"n& zem'el v souvislosti 
s jednáním, kter&m zp(sobil jinému t")kou újmu 
na zdraví nebo smrt, nebo které bylo v rozporu 
s dobr&mi mravy, anebo kter&m jinak hrub" poru!il 
d(le)it& zájem spole%nosti.

#lánek 5
Pojistné pln"ní
1.  T&kají-li se jednotlivé trvalé následky po jednom 

nebo více úrazech tého) orgánu, smyslu nebo 
jejich %ástí, hodnotí je pojistitel jako celek, a to 
nejv&!e procentem, stanoven&m v tabulce TTNU 
pro anatomickou nebo funk%ní ztrátu p'íslu!ného 
orgánu, smyslu nebo jejich %ástí.

2.  Pojistitel má povinnost plnit za trvalé následky 
úrazu vzniklé následkem úrazu, které objektivn" 

nastaly b"hem jednoho roku ode dne úrazu, na 
základ" písemné )ádosti poji!t"ného. Pojistitel 
nemá povinnost plnit za trvalé následky úrazu, 
které se poprvé objektivn" objevily po uplynutí 
jednoho roku ode dne úrazu.

3.  Podmínkou v&platy pojistného pln"ní za trvalé 
následky úrazu je nejen prokázání vzniku trval&ch 
následk( úrazu, ale i léka'sky jednozna%né 
stanovení stupn" invalidity. Pokud je zji!t"n vznik 
trval&ch následk( úrazu b"hem jednoho roku ode 
dne úrazu a není léka'sky jednozna%n" stanoven 
stupe* invalidity, poskytne se pln"ní teprve  
po uplynutí jednoho roku ode dne úrazu.

4.  Základem pro ur%ení stupn" invalidity je tabulka 
TTNU, která je nedílnou sou%ástí pojistné smlouvy. 
P'i %áste%né ztrát" orgán( nebo smysl( nebo 
%áste%né ztrát" funkce v&!e uveden&ch orgán( 
nebo smysl( se pro v&po%et pojistného pln"ní po-
u)ijí sazby vypo%ítané podílem ze sazeb z tabulky 
TTNU.

5.  Nelze-li stanovit stupe* invalidity podle v&!e 
uvedené tabulky, stanoví se stupe* invalidity lé-
ka'sk&m posudkem s ohledem na míru funk%nosti 
po!kozeného orgánu.

6.  Byl-li poji!t"n& sti)en t"lesnou nebo smyslovou 
vadou ji) p'ed úrazem a zhor!í-li se stav posti-
)eného orgánu následkem úrazu, ur%í se stupe* 
p'edchozí invalidity z dosavadní vady obdobn", jak 
je uvedeno v odst. 4 a 5 a o takto zji!t"n& rozsah 
p'edchozí invalidity se sní)í pojistné pln"ní.

7.  Není-li po 1 roce ode dne úrazu stupe* invalidity 
jednozna%n& z hlediska druhu a rozsahu ná-
sledk( úrazu, provede léka' ur%en& pojistitelem 
p'ezkoumání stupn" invalidity, a to nejpozd"ji 
do 3 let ode dne vzniku úrazu. Jestli)e ani po 3 
letech není stupe* invalidity jednozna%n&, stanoví 
pojistitel stupe* invalidity podle stavu ke konci 
této lh(ty.

8.  Zem'e-li poji!t"n&:
a)  b"hem jednoho roku ode dne úrazu na 

následky úrazu, nevzniká nárok na pln"ní za 
trvalé následky úrazu;

b)  b"hem jednoho roku ode dne úrazu z d(vod(, 
které nejsou v p'í%inné souvislosti s úrazem, 
vyplatí pojistitel pln"ní ve v&!i, která odpovídá 
p'edpokládanému stupni invalidity, stanovené 
podle posledního léka'ského posudku; 

c)  po uplynutí jednoho roku ode dne úrazu na 
následky úrazu, vyplatí pojistitel pln"ní ve 
v&!i, která odpovídá p'edpokládanému stupni 
invalidity, stanovenému podle posledního 
léka'ského posudku;

d)  po uplynutí jednoho roku ode dne úrazu 
z d(vod(, které nejsou v p'í%inné souvislosti 
s úrazem, vyplatí pojistitel pln"ní ve v&!i, která 
odpovídá stupni p'edpokládanému stupni 
invalidity, stanovené podle posledního léka'-
ského posudku.

9.  Je-li v pojistné smlouv" dohodnuto pojistné pln"ní 
formou pau!álních %ástek, je v p'ípad" pojistné 
události vyplacena ve smlouv" uvedená %ástka. 

Tabulka pro hodnocení trval$ch následk% úrazu 
- stupn" invalidity p(i úplné ztrát" orgánu nebo 
úplné ztrát" funkce (TTNU) :
#lánková taxa
jedné horní kon%etiny od ramenního kloubu  70 %
jedné horní kon%etiny do v&!e nad loket  65 % 
jedné horní kon%etiny do v&!e pod loket  
nebo jedné ruky  60 % 
jednoho palce ruky  20 % 
jednoho ukazováku ruky  10 %
jednoho jiného prstu ruky  5 % 
jedné dolní kon%etiny  
a) do v&!e nad polovinu stehna  70 %
jedné dolní kon%etiny  
a) do v&!e poloviny stehna  60 % 
jedné dolní kon%etiny do poloviny l&tka  
nebo jednoho chodidla  50 % 
jednoho palce u nohy  5 % 
jednoho jiného prstu u nohy  2 % 
zraku obou o%í  100 % 
zraku jednoho oka  35 % 
zraku jednoho oka v p'ípad", )e poji!t"n&  
v dob" trvání poji!t"ní utrp"l úraz, v jeho)  
d(sledku p'i!el o zrak druhého oka  65 % 
sluchu obou u!í  60 % 
sluchu jednoho ucha  15 % 
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sluchu jednoho ucha v p'ípad", )e poji!t"n&  
v dob" trvání poji!t"ní utrp"l úraz, v jeho)  
d(sledku p'i!el o sluch druhého ucha  45 % 
smyslu %ichového  10 % 
smyslu chu#ového 5 %
$lánková taxa je maximální procentuální ohodnocení 
stupn" invalidity p'i úplné ztrát" orgán( nebo úplné 
ztrát" funkce. P'i v&po%tu pojistného pln"ní se vychází 
ze sjednané pojistné %ástky.
Jednotlivé procentní sazby se s%ítají, celkov& sou%et nesmí 
v )ádném p'ípad" p'esáhnout 100 %.
V&plata pojistného pln"ní se provádí ji) od 0,001 % 
stupn" invalidity.

Je-li sjednáno poji!t"ní trval&ch následk( úrazu, je 
bez zv&!ení pojistného zahrnuto poji!t"ní jizev a ztráty 
trval&ch zub( s pau!álními %ástkami stanoven&mi 
následovn":
Ztráta trvalého zubu následkem p(sobení  
zevního násilí  1 000 K%.
Jizva zp(sobená úrazem o délce min. 6 cm,  
v p'íp. jizvy na obli%eji a na krku min. 3 cm  
(nevztahuje se na jizvy zp(sobené jak&mkoliv  
chirurgick&m zákrokem)  1 000 K%.

2.  Právo na pln"ní za trvalé následky úrazu má poji!-
t"n&.

3.  V p'ípad" smrti poji!t"ného mají právo na pln"ní 
za smrt následkem úrazu osoby ur%ené podle 
ustanovení § 51 zákona %. 37/2004 Sb. o pojistné 
smlouv".

4.  O pojistném pln"ní a jeho v&!i rozhoduje pojistitel 
v souladu se VPP CEP 2013/03, t"mito ZPP CEP 
TNU/SU a na základ" dokument( p'edlo)en&ch 
poji!t"n&m nebo pojistníkem, pop'. oprávn"nou 
osobou.

5.  Pojistitel si vyhrazuje právo prov"'it p'edlo)ené 
dokumenty, stejn" tak i právo po)adovat znalecké 
posudky odborník(. Pojistitel je té) oprávn"n 
slo)ité pojistné události konzultovat nebo zasílat 
k posouzení, pop'ípad" k v&plat" zahrani%nímu 
partnerovi pojistitele.

6.  V p'ípad", kdy bylo u pojistitele sjednáno pro 
stejného poji!t"ného více poji!t"ní na stejné 

 období pro toté) pojistné nebezpe%í, je pojistitel 
povinen plnit z ka)dé pojistné smlouvy a) do v&!e 
pojistné %ástky.

7.  P'i poji!t"ní cizinc( pojistitel nehradí náklady 
na dopravu poji!t"ného ze zahrani%í na území 
$eské republiky za ú%elem stanovení stupn" 
invalidity.

#lánek 6
Povinnosti poji!t"ného
1.  Pojistnou událost hlásí poji!t"n& nebo osoba, 

které v d(sledku !kodné události vznikne právo 
na pojistné pln"ní p'ímo na adresu sídla pojistitele: 
Generali Poji!#ovna a.s., cestovní poji!t"ní, B"le-
hradská 132, 120 84 Praha 2, $eská republika. 

2.  K uplatn"ní práva na pln"ní je nutno dolo)it násle-
dující dokumenty:
a)  v p'ípad" smrti poji!t"ného - úmrtní list 

(ov"'ená kopie) a léka'ská zpráva o p'í%in" 
úmrtí (nap'. protokol o ohledání zem'elého, 
kopie pitevního protokolu, v&pis z matriky 
apod.); pokud byl p'ípad !et'en policií, adre-
sa policie, která !et'ení provedla, p'íp. kopie 
policejních zpráv, jméno a adresa praktické-
ho léka'e, jméno a adresa notá'e;

b) ú'edn" ov"'en& doklad stvrzující nárok na 
pojistné pln"ní (nap'. oddací list, rodn& list);

c)  v p'ípad" t"lesného po!kození úrazem 
doklad o tom, kdy a jak do!lo k úrazu po-
ji!t"ného a aktuální léka'ská zpráva z doby 
úrazu;

d)  zanechá-li úraz po uplynutí 1 roku trvalé ná-
sledky, je poji!t"n& povinen zaslat písemnou 
)ádost o posouzení t"chto trval&ch následk( 
v%etn" aktuálních léka'sk&ch zpráv; dále 
je poji!t"n& povinen se podrobit léka'ské 
prohlídce u léka'e ur%eného pojistitelem; 
náklady na revizní prohlídku hradí pojistitel, 
náklady na cestu k reviznímu léka'i hradí 
poji!t"n&.

V. Zvlá!tní pojistné podmínky pro  
poji!t"ní osobních v"cí a zavazadel 
(ZPP CEP OVZ) 

#lánek 1
P(edm"t poji!t"ní
P'edm"tem poji!t"ní jsou zavazadla a v"ci osobní pot'e-
by obvyklé pro dan& ú%el cesty, které si poji!t"n& vzal na 
cestu, p'ípadn" je prokazateln" po'ídil b"hem cesty.

#lánek 2
Pojistná událost
Pojistnou událostí se rozumí:
a)  po!kození nebo zni%ení v"ci p'írodní katastrofou 

(sn"hovou %i ledovou lavinou 'ítící se do údolí, 
zem"t'esením o síle min. 6. stup*( mezinárodní 
stupnice, sesuvem p(dy a z'ícením skal p(so-
bením gravitace) %i jin&m p'írodním nebezpe%ím 
(vich'icí o síle min. 75 km/h, krupobitím, p'ím&m 
úderem blesku, pádem stromu, pádem letadla, 
povodní, záplavou, po)árem);

b)  po!kození nebo zni%ení v"ci vodou z vodovodního 
za'ízení;

c)  po!kození, zni%ení, odcizení nebo ztráty v"ci p'i 
dopravní nehod" nebo následkem úrazu nebo ná-
hlého onemocn"ní poji!t"ného, v jeho) d(sledku 
byl poji!t"n& zbaven mo)nosti si je opatrovat %i 
zajistit proti kráde)i;

d)  kráde)e v"ci vloupáním:
-   právo na pln"ní vzniká jen tehdy, byla-li poji!-

t"ná v"c ukradena zp(sobem, p'i kterém  
pachatel prokazateln" p'ekonal p'eká)ky 
chránící poji!t"né v"ci p'ed odcizením a pokud 
pojistná událost nevznikla v d(sledku pou)ití 
pad"lan&ch klí%(;

-  o pojistnou událost se jedná, pokud byla v"c 
ukradena v&!e uveden&m zp(sobem z ubyto-
vacího za'ízení, v n"m) byl poji!t"n& ubytován 
(hotel, apartmán, bungalov, p'ív"s), nebo 
z vozidla zaparkovaného na hlídaném  
parkovi!ti, co) je nutné dolo)it p'íslu!n&mi 
doklady, nebo z uzav'eného a uzam%eného 
zavazadlového prostoru motorového vozidla, 
za p'edpokladu, )e zavazadla nebyla zvn"j!ku 
viditelná;

e)  loupe)né p'epadení, p'i kterém se pachatel zmocnil 
poji!t"né v"ci zp(sobem, p'i n"m) pou)il proti poji!-
t"nému násilí nebo pohr()ky bezprost'edního násilí;

f)  zpo)d"ní 'ádn" zaregistrovan&ch zavazadel, která 
byla p'epravována leteck&m dopravcem a nebyla 
tímto dopravcem poji!t"nému doru%ena do !esti 
hodin po jeho p'íletu do cílového místa v zahrani%í;

g)  po!kození, zni%ení nebo kráde) v"ci, ke které do-
!lo v dob", kdy byla sv"'ena dopravci k p'eprav" 
na potvrzenku nebo podle pokyn( dopravce ulo-
)ena v prostoru ur%eném pro spole%nou p'epravu 
zavazadel.

#lánek 3
V$luky z poji!t"ní
1.  Poji!t"ní se nevztahuje na:

a)  peníze, !eky, ceniny, vkladní kní)ky, platební 
karty a jiné karty nahrazující hotové peníze %i 
p'edplacené karty, obligace, akcie, vkladové 
listy, a obdobné cenné papíry, cestovní pasy, 
'idi%ské pr(kazy, jízdenky, letenky a jiné dokla-
dy a pr(kazy v!eho druhu;

b)  klenoty, p'edm"ty z drah&ch kov(, drahé kovy, 
v"ci sb"ratelského zájmu, staro)itnosti, v"ci 
um"lecké a historické ceny a jiné cennosti; 
v&jimku tvo'í snubní prsteny poji!t"ného, které 
jsou osobní povahy;

c)  motorová vozidla, p'ív"sy a náv"sy, motocykly, 
motokola, jízdní kola a obdobná za'ízení 
s vlastním pojezdov&m pohonem, lod", plavi-
dla apod., v%etn" jejich p'íslu!enství, pohonné 
látky a náhradní díly do automobil(;

d)  v"ci slou)ící k v&konu povolání nebo v&d"le%né 
%innosti;

e)  zví'ata;
f)  záznamy na nosi%ích zvuku a záznamu, p'í-

padn" na jin&ch informa%ních a 'ídících systé-
mech, na po%íta%e, na hodnotu v"cí vypl&vající 
z autorského práva a práva pr(myslového 
vlastnictví;

g)  v"ci v dob", kdy byly p'edány na potvrzení 
do úschovy; tato v&luka se nevztahuje na 

v"ci zcizené vloupáním, které byly poji!t"n&m 
p'edány do úschovy nebo ulo)eny do trezoru 
v ubytovacím za'ízení, v n"m) byl poji!t"n& 
ubytován.

2.  Za kráde) s p'ekonáním p'eká)ek se nepova)uje:
a)  odcizení v"cí ze stanu nebo obdobného 

za'ízení, majícího nepevné st"ny %i stropy 
z plachtovin apod., a to ani tehdy, byl-li stan 
nebo obdobné za'ízení uzam%eno;

b)  roz'íznutí %i jiné po!kození zavazadel, batoh( 
apod.;

c)  otev'ení zavazadel, které jsou zaji!t"ny zdrho-
vadly, p'ezkami apod.

3.  Po!kozením v"ci se rozumí zm"na stavu v"ci, 
kterou je objektivn" mo)no odstranit opravou 
nebo taková zm"na stavu v"ci, kterou objektivn" 
není mo)no odstranit opravou, p'esto v!ak je v"c 
pou)itelná k p(vodnímu ú%elu.

    Zni%ením v"ci se rozumí zm"na stavu v"ci, kterou 
objektivn" není mo)no odstranit opravou, a proto 
v"c ji) nelze dále pou)ívat k p(vodnímu ú%elu.

#lánek 4
Povinnosti poji!t"ného p(i !kodné události
Poji!t"n& je povinen:
1.  Do 24 hodin od zji!t"ní !kodné události tuto 

skute%nost ohlásit policii.
2.  P'edlo)it na vy)ádání pojistitele pot'ebné doklady 

t&kající se !kodné události, nap'. doklad o zp(-
sobu p'ekonání p'eká)ek chránících v"ci p'ed 
odcizením s potvrzením seznamu odcizen&ch, 
ztracen&ch nebo zni%en&ch v"cí. Náklady spojené 
s obstaráním policejní zprávy a eventueln" kone%-
ného !et'ení hradí poji!t"n&.

3.  P'edlo)it:
a)  policejní protokol obsahující seznam odcize-

n&ch %i po!kozen&ch v"cí, v%etn" stanovení 
jejich hodnoty; u v"cí p'evy!ujících hodnotu 
2 000 K% je nutné p'ilo)it doklady o jejich po-
'ízení; doklady ze zahrani%í (policejní protokol 
apod.) p'edlo)it v %eském p'ekladu, ú'edn" 
ov"'eném, kter& si poji!t"n& po'ídí na vlastní 
náklady;

b)  potvrzení organizace odpov"dné za !kodu 
(hotel apod.) nebo vy)ádat si toto potvrzení od 
policie;

c)  p'i úrazu, kter& nastal p'i dopravní nehod", 
kdy sou%asn" do!lo k po!kození v"cí osobní 
pot'eby poji!t"ného, za n") bude po)adováno 
pln"ní pojistitele, vyhledat bez zbyte%ného 
odkladu léka'ské vy!et'ení a vy)ádat si od lé-
ka'e p'íslu!né potvrzení; pokud byly okolnosti 
p'ípadu vy!et'ovány policií, vy)ádat si také 
potvrzení od policie;

d)  v p'ípad" po!kození %i zni%ení v"cí je nutno 
dolo)it fotodokumentaci nebo jin& d(kazní 
materiál;

e)  v p'ípad" zpo)d"ní 'ádn" zaregistrovan&ch 
zavazedel letenku %i obdobn& cestovní doku-
ment, potvrzení od letecké spole%nosti o zpo)-
d"ném dodání zavazadel s datem a hodinou 
plánovaného a skute%ného dodání zavazadel 
anebo potvrzení o nedoru%ení zavazadel 
a ú%ty za nákup nezbytn&ch náhradních v"cí.

4.  Sd"lit pojistiteli bez zbyte%ného odkladu, )e 
v souvislosti s pojistnou událostí bylo zahájeno 
trestní 'ízení a informovat pojistitele o pr(b"hu 
a v&sledcích tohoto 'ízení.

#lánek 5
Pojistné pln"ní
1.  Pojistitel poskytne pojistné pln"ní ve v&!i !kody, 

maximáln" v!ak ve v&!i horního limitu pojistného 
pln"ní stanoveného pojistitelem.

2.  Pojistitel poskytne pojistné pln"ní v p'ípad":
a)  zni%ení, kráde)e vloupáním, odcizením nebo 

ztrátou poji!t"né v"ci ve v&!i odpovídající 
p'im"'en&m náklad(m na znovupo'ízení stejné 
nebo srovnatelné nové v"ci;

b)  po!kození poji!t"né v"ci ve v&!i odpovídající 
p'im"'en&m náklad(m na její opravu, a to a) 
do v&!e odpovídající %asové cen" poji!t"né 
v"ci; pln"ní pojistitele za opravu po!kozené 
v"ci nesmí p'ev&!it %ástku pojistného pln"ní 
stanovenou pro p'ípad jejího zni%ení, kráde)e 
vloupáním, odcizení nebo ztráty;

c)  zpo)d"ní 'ádn" zaregistrovan&ch zavazadel 
ve v&!i prokazateln" vynalo)en&ch náklad(, 



99
.5

0.
40

.0
3 

 0
7.

20
13

  
ve

rz
e 

03

strana 9 z 11
VPP a ZPP CEP 2013/03

které byl poji!t"n& nucen vynalo)it na po'ízení 
nezbytn&ch náhradních v"cí (nap'. hygienic-
k&ch pot'eb, oble%ení, apod.), maximáln" 
v!ak do v&!e 5 000 K%. O %ástku vyplacenou 
v souvislosti se zpo)d"ním 'ádn" zaregistro-
van&ch zavazadel sní)í pojistitel pojistné pln"ní 
v p'ípad" jejich ztráty. Pojistitel není povinen 
plnit, dojde-li ke zpo)d"ní 'ádn" zaregistro-
van&ch zavazadel nepravidelné letecké linky 
(charter);

d)  po!kození, zni%ení nebo kráde)e v"ci, ke 
které do!lo v dob", kdy byla sv"'ena dopravci 
k p'eprav" na potvrzenku nebo podle pokyn( 
dopravce ulo)ena v prostoru ur%eném pro 
spole%nou p'epravu zavazadel, maximáln" 
v!ak do v&!e 5 000 K%.

3.  $asovou cenou se rozumí cena, kterou m"la v"c 
bezprost'edn" p'ed pojistnou událostí, a stanoví 
se z nové ceny v"ci, p'i%em) se p'ihlí)í ke stupni 
opot'ebení nebo jiného znehodnocení anebo 
k zhodnocení v"ci, k n"mu) do!lo její opravou, 
modernizací nebo jin&m zp(sobem, s p'ihlédnu-
tím k jejímu stá'í a opot'ebení (amortizaci), které 
vzniklo p'ed pojistnou událostí. 

4.  Na pojistitele nep'echází vlastnictví nalezené 
poji!t"né v"ci, za kterou pojistitel poskytl pojistné 
pln"ní v d(sledku pojistné události plynoucí z t"ch-
to ZPP CEP OVZ.

VI. Zvlá!tní pojistné podmínky pro 
poji!t"ní zru!ení cesty nebo p%eru-
!ení nastoupené cesty  
(ZPP CEP ZC/PC)

#lánek 1
P(edm"t poji!t"ní
1.  U produktu „Storno” se z poji!t"ní poskytuje 

náhrada nevratn&ch náklad(, které musel poji!t"n& 
vynalo)it v souvislosti se zru!ením cesty organi-
zované cestovní kancelá'í %i dopravní spole%ností 
nebo náklady, které vynalo)il na ubytování. V p'ípa-
d" produktu ”Storno plus” jsou p'edm"tem poji!-
t"ní náklady na nespot'ebované slu)by vypl&vající 
z uzav'ené smlouvy o ú%asti na akci (procentuelní 
kompenzace nevyu)ité cesty a slu)eb) nebo doda-
te%né náklady na zpáte%ní cestu.

2.  Za v&!e uvedené náklady se pova)ují:
a)  náklady na letenku, jízdenku, nebo jin& doprav-

ní prost'edek;
b)  náklady na pobyt v hotelu, rekrea%ním objektu 

nebo jiném podobném st'edisku. 
3.  V p'ípad" p'eru!ení cesty pojistitel poskytuje 

dodate%né náklady na návrat (jízdenka, 
 letenka), pokud nebylo mo)né pou)ít p(vodní 

zpáte%ní jízdenky a pokud cena p'epravy dan&m 
dopravním prost'edkem v obou sm"rech byla 
ur%ena ve smlouv" o ú%asti na akci.

4.  Tento p'ed%asn& návrat musí b&t v)dy konzultován 
s asistencí pojistitele, p'i%em) musí b&t nahlá!en 
a po návratu do $eské republiky prokázán záva)-
n& d(vod pro tento návrat, kter& musí spl*ovat 
podmínky pro vznik pojistné události dle %l. 2, 
t"chto ZPP CEP ZC/PC.

#lánek 2
Pojistná událost
1.  Pojistnou událostí v p'ípad" zru!ení cesty (”Stor-

no”) je:
a)  vá)né akutní onemocn"ní nebo vá)n& úraz 

(kdy je nutná hospitalizace nebo upoutání na 
l()ko %i karanténa) poji!t"ného nebo kdy) 
v d(sledku tohoto onemocn"ní %i úrazu nem(-
)e nastoupit jeden z poji!t"n&ch uveden&ch na 
spole%né pojistné smlouv" plánovanou cestu; 
vztahuje se na celkov" max. 5 osob; neplatí 
pro hromadné pojistné smlouvy; za pojistnou 
událost se v!ak nepova)ují zdravotní komplika-
ce v d(sledku t"hotenství, které bylo zji!t"né 
nebo zjistitelné p'ed sjednáním poji!t"ní, 
a chronická onemocn"ní n"které z poji!t"n&ch 
osob existující ji) p'ed sjednáním poji!t"ní;

b)  smrt man)ela, resp. man)elky, d"tí, rodi%( 
jednoho z poji!t"n&ch uveden&ch na spole%né 
pojistné smlouv" a to max. 3 t&dny p'ed 
po%átkem cesty (max. 5 osob, neplatí pro 
hromadné pojistné smlouvy);

c)  kráde) nebo vloupání do místa trvalého byd-
li!t" anebo do podniku, kter& je ve vlastnictví 
jednoho z poji!t"n&ch uveden&ch na spole%né 
pojistné smlouv" (max. 5 osob, neplatí pro 
hromadné pojistné smlouvy), a to max. 7 dní 
p'ed po%átkem cesty;

d)  )ivelná pohroma v oblasti trvalého bydli!t" 
jednoho z poji!t"n&ch uveden&ch na spole%né 
pojistné smlouv" (max. 5 osob, neplatí pro 
hromadné pojistné smlouvy), pokud v d(-
sledku této skute%nosti poji!t"n& nem()e 
nastoupit plánovanou cestu.

2.  Pojistnou událostí v p'ípad" p'eru!ení cesty (pro-
dukt ”Storno plus”) je:
a)  vá)né onemocn"ní, úraz %i úmrtí jedno-

ho z poji!t"n&ch uveden&ch na spole%né 
pojistné smlouv" (max. 5 osob, neplatí pro 
hromadné pojistné smlouvy); za pojistnou 
událost se v!ak nepova)ují zdravotní kom-
plikace v d(sledku t"hotenství %i chronické 
onemocn"ní, které existovalo u jednoho 
z poji!t"n&ch nebo osob uveden&ch v odst. 
1 písm. b) tohoto %lánku v okam)iku uzav'ení 
pojistné smlouvy, p'i%em) pot'eba lé%by 
mohla b&t p'edvídána p'ed nastoupením 
cesty;

b)  smrt man)ela, resp. man)elky, d"tí, rodi%(, 
jednoho z poji!t"n&ch uveden&ch na spole%né 
pojistné smlouv" (max. 5 osob, neplatí pro 
hromadné pojistné smlouvy);

c)  kráde) nebo vloupání do místa stálého bydli!t" 
anebo do podniku, kter& je ve vlastnictví 
jednoho z poji!t"n&ch uveden&ch na spole%né 
pojistné smlouv" (max. 5 osob, neplatí pro 
hromadné pojistné smlouvy);

d)  )ivelná pohroma v oblasti trvalého bydli!t" 
jednoho z poji!t"n&ch uveden&ch na spole%né 
pojistné smlouv", kdy je nezbytná p'ítomnost 
poji!t"ného (max. 5 osob, neplatí pro hromad-
né pojistné smlouvy);

e)  )ivelná pohroma, ob%anské nepokoje nebo 
epidemie oficiáln" ozna%ené mezinárodními %i 
místními ú'ady, ministerstvem zdravotnictví %i 
ministerstvem zahrani%ních v"cí $eské repub-
liky, které by mohly ohrozit )ivot, zdraví nebo 
majetek poji!t"ného v míst" pobytu. 

#lánek 3
Po'átek a konec poji!t"ní
1.  Po%átek a konec poji!t"ní v p'ípad" poji!t"ní 

zru!ení cesty: poji!t"ní za%íná platit dnem a hodi-
nou uzav'ení poji!t"ní a kon%í nastoupením nebo 
zru!ením dané cesty poji!t"n&m. 

2.  Po%átek a konec poji!t"ní v p'ípad" poji!t"ní 
p'eru!ení nastoupené cesty: poji!t"ní za%íná 
okam)ikem nastoupení cesty, nejd'íve v!ak dnem 
uveden&m v pojistné smlouv" jako po%átek poji!-
t"ní a kon%í dnem ukon%ení dané cesty, nejpozd"ji 
v!ak ve 24 hod. dne vyzna%eného v pojistné 
smlouv" jako konec poji!t"ní.

3.  Poji!t"ní zru!ení cesty nebo p'eru!ení nastoupené 
cesty musí b&t uzav'eno p'ed nebo sou%asn" se 
zaplacením poslední splátky, resp. pln&m zaplace-
ním cesty. V opa%ném p'ípad" poji!t"ní nevzniká 
a pojistník má právo na vrácení zaplaceného po-
jistného za poji!t"ní zru!ení cesty nebo p'eru!ení 
nastoupené cesty.

#lánek 4
Pojistná 'ástka
Poji!t"ní se sjednává na pojistnou %ástku na jednu 
pojistnou událost za jednoho poji!t"ného. V p'ípad" 
pojistné události pojistitel poskytuje 80 % náklad( 
skute%n" vznikl&ch poji!t"nému max. v!ak do v&!e 
pojistné %ástky. 

#lánek 5
Pojistné a stanovení jeho v$!e
Pojistné pro produkt ”Storno” a ”Storno plus” se 
stanoví jako procentuelní podíl z ceny zájezdu, 
jízdenky, letenky %i ubytovacích slu)eb poji!t"ného 
a je uvedeno v pojistné smlouv". V&!e pojistného se 
zaokrouhluje na celé koruny.

#lánek 6
Povinnosti poji!t"ného
Poji!t"n& je povinen:
1.  Do dvou pracovních dn( nahlásit organizaci zpro-

st'edkovávající danou cestu událost, na kterou 
se vztahuje poji!t"ní pro p'ípad zru!ení cesty 

(”Storno”) nebo kontaktovat asistenci pojistitele 
v p'ípad" !kodné události, na kterou se vztahuje 
poji!t"ní pro p'ípad p'eru!ení cesty (”Storno plus”).

2.  P'edlo)it kopii dokladu o pracovní neschopnosti 
v%. kódu diagnózy (pop'. léka'skou zprávu s uve-
dením diagnózy a prognózy), nebo úmrtní list.

3.  P'edlo)it policejní hlá!ení nebo potvrzení místních 
orgán(, jsou-li p'í%inou zru!ení cesty jiné ne) 
zdravotní d(vody (majetková újma nebo osudové 
události).

4.  P'edlo)it doklady o zaplacení pojistného a cesty.
5.  P'edlo)it potvrzení p'íslu!né organizace (cestovní 

kancelá', dopravní spole%nost, ubytovací za'ízení) 
o v&!i po)adovan&ch stornovacích poplatk( v%et-
n" p'esného data stornování dané slu)by.

6.  P'edlo)it doklady o rozsahu nevy%erpání zapla-
cen&ch slu)eb v p'ípad" p'ed%asného návratu 
u produktu ”Storno plus”.

#lánek 7
Sankce za poru!ení povinností poji!t"ného
Poru!í-li poji!t"n& povinnosti uvedené v %l. 6 t"chto 
ZPP CEP ZC/PC, je pojistitel oprávn"n sní)it pojistné 
pln"ní podle záva)nosti poru!ení dané povinnosti a) 
o 50 %, nebo pojistné pln"ní neposkytnout.

VII. Zvlá!tní pojistné podmínky  
pro poji!t"ní odpov"dnosti ob#an& 
za !kodu (ZPP CEP ODP)

#lánek 1
P(edm"t poji!t"ní
Poji!t"ní se vztahuje na odpov"dnost poji!t"ného za 
!kodu na zdraví nebo na v"ci, pop'ípad" z ní vypl&vají-
cí jinou majetkovou !kodu zp(sobenou:
a)  %inností v b")ném ob%anském )ivot";
b)  provozováním turistické %innosti;
c)  provozováním sportovní %innosti (poji!t"ní se 

nevztahuje na pojistné události, které vznikly 
v souvislosti s aktivitami uveden&mi v ZPP CEP 
LVR, %l. 6 A) odst. 2 a) a) c), pokud nebylo sjed-
náno sportovní p'ipoji!t"ní - Sportovec).

#lánek 2
Pojistná událost
Vznik !kody zp(sobené %innostmi poji!t"ného uvede-
n&mi v %l. 1 t"chto ZPP CEP ODP, za kterou poji!t"n& 
odpovídá podle p'íslu!n&ch právních p'edpis( státu, 
na jeho) území do!lo ke vzniku !kody.

#lánek 3
Po'átek a konec poji!t"ní
1.  P'i cest" do zahrani%í za%íná poji!t"ní dnem uve-

den&m v pojistné smlouv" jako po%átek poji!t"ní, 
nejd'íve v!ak p'ekro%ením státních hranic z $eské 
republiky, resp. ze zem", ve které bylo poji!t"ní 
sjednáno, a kon%í p'ekro%ením státních hranic zp"t 
do $eské republiky, resp. do zem", ve které bylo 
poji!t"ní sjednáno, nejpozd"ji v!ak ve 24 hod. dne 
vyzna%eného v pojistné smlouv" jako konec poji!t"ní.

2.  P'i cest" do cílového místa v $eské republice za-
%íná poji!t"ní dnem uveden&m v pojistné smlouv" 
jako po%átek poji!t"ní a kon%í nejpozd"ji ve 24 
hod. dne vyzna%eného v pojistné smlouv" jako 
konec poji!t"ní.

#lánek 4
V$luky z poji!t"ní
1.  Pojistitel není povinen poskytnout pojistné pln"ní, po-

kud !kodná událost nastala v souvislosti se !kodou:
a)  p'evzatou nebo uznanou poji!t"n&m nad 

rámec stanoven& právními p'edpisy;
b)  kterou poji!t"n& zp(sobí dr)ením nebo pou-

)íváním letadel, plavidel a motorov&ch vozidel 
nebo p'ív"s(, sn")n&ch a vodních skútr(;

c)  za kterou poji!t"n& odpovídá v d(sledku své 
profesionální nebo aktivní závodní ú%asti na 
dostizích, závodech a sportovních akcích v!eho 
druhu, v&konem vojenského a leteckého a povo-
lání %lena policejní slo)ky, jako) i p'íprav" k nim;

d)  zp(sobenou v souvislosti s v&konem pracov-
ních povinností svému zam"stnavateli i jin&m 
fyzick&m %i právnick&m osobám;

e)  zp(sobenou na p'edm"tech, které pat'í po-
ji!t"nému nebo jsou vyp(j%ené nebo sv"'ené, 
nebo jsou poji!t"n&m p'evzaté za ú%elem 
spln"ní smluvního závazku;
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f)  zp(sobenou p'i v&konu práva myslivosti, do-
mácími zví'aty na porostech a zem"d"lsk&ch 
kulturách, zp(sobenou jinému zavle%ením 
nebo roz!í'ením naka)livé choroby lidí, zví'at 
nebo rostlin;

g)  zp(sobenou zne%i!t"ním vod v!eho druhu, 
ovzdu!í a p(dy nebo zemského povrchu  
(nap'. v d(sledku po)áru);

h)  vzniklou v souvislosti s %inností, p'i které právní 
p'edpisy ukládají povinnost sjednat poji!t"ní 
odpov"dnosti za !kodu.

2.  Pojistitel nehradí !kodu zp(sobenou:
a)  poji!t"nému;
b)  osobám blízk&m poji!t"nému (man)el, man-

)elka, sourozenci, osoby v p'ímé p'íbuzenské 
'ad", osoby )ijící s poji!t"n&m ve spole%né 
domácnosti).

3.  Pojistitel neposkytne pojistné pln"ní:
a)  za pokuty, penále %i jiné platby ulo)ené poji!-

t"nému, které mají represivní, exemplární nebo 
preventivní charakter;

b)  za !kody vzniklé nebo v souvislosti s neo-
právn"n&m zásahem do práva na ochranu 
osobnosti; 

c)  za újmu nemateriální povahy (du!evní %i morál-
ní újma). 

#lánek 5
Pojistné pln"ní
Poji!t"n& má nárok, aby za n"j pojistitel poskytnutím 
pojistného pln"ní po!kozenému nahradil !kodu, za 
kterou poji!t"n& odpovídá, pokud k této !kod" do!lo 
v dob" trvání poji!t"ní.
Rozsah pln"ní pojistitele, v jakém je povinen nahradit 
!kodu za poji!t"ného, je omezen rozsahem !kody, za 
kterou odpovídá poji!t"n& dle p'íslu!n&ch p'edpis( 
a kter& pojistiteli proká)e, maximáln" v!ak v&!í pojist-
né %ástky stanovené v pojistné smlouv".

#lánek 6
Povinnosti poji!t"ného
1.  Poji!t"n& je povinen oznámit neprodlen" p'íslu!n&m 

policejním orgán(m ka)dou !kodnou událost, 
která vznikla za okolností vzbuzujících podez'ení ze 
spáchání p'estupku, nebo trestného %inu a dodat 
policejní protokol p'elo)en& do %eského jazyka. 

2.  Poji!t"n& je povinen p'i oznámení !kodné události 
p'ilo)it krom" vypln"ného formulá'e Oznámení 
!kodné události, podepsané prohlá!ení po!koze-
ného o vzniku !kodné události (v NJ, AJ, FJ, IJ, 
+J, RJ) s adresou a kontaktem na po!kozeného, 
doklad o v&!i vzniklé !kody (doklad o po'ízení %i 
oprav" po!kozené v"ci, fotodokumentace po!ko-
zené v"ci, doklad o v&!i náklad(, nap'. na zdravotní 
o!et'ení, %estná sv"decká prohlá!ení (v%. kontakt( 
na sv"dky). Na po)ádání je povinen dodat p'ípadné 
dal!í podklady nutné k pro!et'ení !kodné události. 

3.  Poji!t"n& je povinen informovat pojistitele v p'ípa-
d", )e po!kozen&m byl uplatn"n nárok na náhradu 
!kody u soudu nebo u jiného p'íslu!ného orgánu, 
pokud se o této skute%nosti dozví.

4.  Poji!t"n& je oprávn"n nahradit !kodu po)adova-
nou po!kozen&m pouze s p'edb")n&m souhlasem 
pojistitele. To neplatí pro prosté p'iznání skutku.

5.  Poji!t"n& je povinen neprodlen" oznámit pojistiteli 
vznik události, která by mohla b&t d(vodem vzniku 
práva na pojistné pln"ní. 

6.  Bude-li proti poji!t"nému v souvislosti se !kodnou 
událostí zahájeno soudní, správní %i trestní 'ízení, 
je poji!t"n& povinen:
a)  v 'ízení postupovat podle pokyn( pojistitele;
b)  ud"lit pojistiteli plnou moc k vedení 'ízení;
c)  v!echny doklady, které se 'ízení t&kají, p'edat 

pojistiteli ihned po jejich obdr)ení;
d)  projednat dop'edu s pojistitelem jakékoli 

pou)ití právních slu)eb;
e)  informovat pojistitele o pr(b"hu a v&sledku 

'ízení. 
7.  Pokud pojistitel nahradil za poji!t"ného !kodu, 

p'echází na n"j právo poji!t"ného na náhra-
du !kody nebo jiné obdobné právo, které mu 
v souvislosti s jeho odpov"dností za !kodu vzniklo 
proti jinému. Poji!t"n& je v tom p'ípad" povinen 
p'echod tohoto práva pojistiteli pln" zabezpe%it 
a neprodlen" mu odevzdat ve!keré doklady 
k tomu pot'ebné. 

8.  M"lo-li v"domé poru!ení povinností stanoven&ch 
v pojistné smlouv" nebo právními p'edpisy vliv 

na vznik pojistné události nebo na zv"t!ení jejích 
následk(, má pojistitel v(%i poji!t"nému právo na 
náhradu vyplacenou po!kozenému, a to z%ásti 
nebo zcela podle toho, jak& vliv m"lo toto poru!ení 
na rozsah povinnosti pojistitele plnit. 

9.  Poji!t"n& je povinen p'edlo)it bezodkladn" (nebo 
v dohodnuté lh(t") pojistiteli v!echny pot'ebné 
informace a doklady o vzniku !kodné události 
(nap'. policejní protokol, jména a adresy po!koze-
n&ch osob a p'ípadn&ch sv"dk( a jejich písemná 
prohlá!ení), které si pojistitel vy)ádá.

#lánek 7
Práva pojistitele
1.  O oprávn"nosti pln"ní a jeho v&!i rozhoduje po-

jistitel v souladu s VPP CEP 2013/03, t"mito ZPP 
CEP ODP a na základ" dokument( p'edlo)en&ch 
poji!t"n&m. V p'ípad", )e nelze dle p'edlo)en&ch 
dokument( ur%it v&!i vzniklé !kody, je pojistitel 
oprávn"n stanovit kone%nou v&!i pojistného pln"ní.

2.  V p'ípad" nep'edlo)ení policejního protokolu 
sv"d%ícího o rozsahu !kody nebo jin&ch relevant-
ních doklad(, je pojistitel oprávn"n pojistné pln"ní 
sní)it, p'ípadn" neposkytnout. 

3.  Pokud o povinnosti poji!t"ného nahradit !kodu 
rozhoduje oprávn"n& orgán, je pojistitel povinen 
podle jeho rozhodnutí plnit a) poté, kdy nabylo 
právní moci. 

4.  Pojistitel si vyhrazuje právo prov"'it p'edlo)ené 
dokumenty, dodate%n" si vy)ádat dopl*ující 
dokumenty (nap'. fotografie po!kozené v"ci, 
sv"decké %estné prohlá!ení, apod.), stejn" tak 
i právo po)adovat znalecké posudky odborník(. 
Pojistitel je té) oprávn"n slo)ité pojistné události 
konzultovat nebo zasílat k posouzení, pop'ípad" 
k v&plat" zahrani%nímu partnerovi pojistitele.

5.  Náhradu !kody poskytuje pojistitel formou po-
jistného pln"ní po!kozenému. V p'ípad", )e byla 
náhrada !kody vyplacena po!kozenému p'ímo 
poji!t"n&m, vyplatí se pojistné pln"ní poji!t"nému 
na základ" %estného prohlá!ení po!kozeného 
a p'íslu!n&ch doklad(. Toto potvrzení musí obsa-
hovat v&!i p'evzaté %ástky a ú'edn" ov"'en& pod-
pis po!kozeného o p'evzetí této %ástky, p'ilo)ené 
doklady uvedené ve %l. 6 odst. 2 t"chto ZPP CEP 
ODP a souhlas po!kozeného o p'evedení po-
jistného pln"ní na poji!t"ného. V p'ípad" v&platy 
pojistného pln"ní po!kozenému se pojistné pln"ní 
vyplácí v dané m"n". P'i v&plat" poji!t"nému 
se pojistné pln"ní vyplácí v K% a p'epo%ítává se 
z %ástky, která je uvedena na dokladu o zaplacení 
dané %ástky poji!t"n&m (ú%et, faktura). 

VIII. Zvlá!tní pojistné podmínky pro 
poji!t"ní nadstandardních asisten#-
ních a právních slu'eb (ZPP CEP 
NAPS)

#lánek 1
P(edm"t poji!t"ní
Z poji!t"ní nadstandardních asisten%ních a právních 

slu)eb má poji!t"n& právo, aby pojistitel:
a)  zprost'edkoval a uhradil náklady spojené s po'íze-

ním náhradních cestovních doklad( nebo jízdenky 
%i letenky v p'ípad" jejich ztráty %i odcizení (cesta 
na nejbli)!í zastupitelsk& ú'ad, kolky, poplatky); 
v p'ípad" ztráty kreditní karty poji!t"ného na 
základ" jeho písemného pov"'ení u%inil opat'ení 
k zablokování bankovního ú%tu poji!t"ného;

b)  poskytnul poji!t"nému bezúro%nou p(j%ku 
k po'ízení náhradních osobních pot'eb nezbytn" 
nutn&ch k dané cest" v p'ípad" ztráty %i odcizení 
osobních v"cí %i zavazadel;

c)  poskytnul poji!t"nému bezúro%nou p(j%ku pro 
uhrazení trestn"právní záruky (kauce) a zprost'ed-
koval poji!t"nému s tím související právní pomoc; 
to v!e za ú%elem vylou%ení vazby nebo propu!t"ní 
z vazby, a to do v&!e pojistné %ástky uvedené 
v pojistné smlouv".

#lánek 2
Pojistná událost
Za pojistnou událost se pova)uje vznik takov&ch sku-
te%ností uveden&ch ve %l. 1 t"chto ZPP CEP NAPS, 
které budou vy)adovat aktivní pomoc pracovník( 
asistence.

#lánek 3
Po'átek a konec poji!t"ní
Poji!t"ní za%íná dnem uveden&m v pojistné smlouv" 
jako po%átek poji!t"ní, nejd'íve v!ak p'ekro%ením 
státních hranic z $eské republiky a kon%í p'ekro%ením 
státních hranic zp"t do $eské republiky, nejpozd"ji 
v!ak ve 24 hod. dne vyzna%eného v pojistné smlouv" 
jako konec poji!t"ní.

#lánek 4
V$luky z poji!t"ní
Poji!t"ní se nevztahuje na !kodné události, které 
vznikly v souvislosti s v&konem povolání, provozová-
ním profesní %innosti nebo jiné v&d"le%né %innosti. 
Dále se nevztahuje na p'ípady související s provozem 
motorového vozidla poji!t"n&m, nebo je-li poji!t"n& 
obvin"n z úmyslného trestného %inu v%etn" obvin"ní 
z manipulace s omamn&mi a psychotropními látkami.

#lánek 5
Pojistná 'ástka
1.  V p'ípad" pojistné události uvedené v %l. 1 odst. a) 

t"chto ZPP CEP NAPS plní pojistitel skute%né 
náklady vzniklé p'i pojistné události, av!ak maxi-
máln" do v&!e sjednané pojistné %ástky uvedené 
v pojistné smlouv".

2.  V p'ípad" pojistné události uvedené v %l. 1 odst. b) 
t"chto ZPP CEP NAPS je v p'ípad" pojistné udá-
losti poskytnuta poji!t"nému bezúro%ná p(j%ka dle 
pot'eb poji!t"ného, av!ak maximáln" do v&!e sjed-
nané pojistné %ástky uvedené v pojistné smlouv".

3.  V p'ípad" pojistné události uvedené ve %l. 1 odst. c) 
t"chto ZPP CEP NAPS poskytne pojistitel prost'ed-
nictvím asistence poji!t"nému bezúro%nou p(j%ku 
a zajistí poskytnutí právní pomoci s tím, aby bylo 
dosa)eno ú%elu poji!t"ní, tj. vylou%ení vazby nebo 
propu!t"ní z vazby, av!ak maximáln" do v&!e sjed-
nané pojistné %ástky uvedené v pojistné smlouv".

#lánek 6
Povinnosti poji!t"ného
1.  Poji!t"n& je povinen bez zbyte%n&ch odklad( 

dodat doklady související se !kodnou událostí, 
které si pojistitel vy)ádá (potvrzení o zaplacení po-
platk( za vyhotovení náhradních doklad(, jízdenka 
apod.).

2.  Podmínkou poskytnutí bezúro%né p(j%ky dle %l. 
1 odst. b) a c) je uzav'ení smlouvy o bezúro%né 
p(j%ce a právní pomoci s asistencí, která tuto 
p(j%ku poskytne.

3.  V p'ípad" poskytnutí bezúro%né p(j%ky dle %l. 1 
odst. b) prost'ednictvím asistence, je poji!t"n& 
povinen vrátit tuto p(j%ku pojistiteli do 30 dn( po 
návratu do $eské republiky, nebylo-li p'edem 
písemn" dohodnuto jinak.

4.  Poji!t"n& je povinen vrátit bezúro%nou p(j%ku 
poskytnutou dle %l. 1 odst. c) jestli)e nastane 
d(vod, na jeho) základ" se kauce nevrací, do 
30 kalendá'ních dn( ode dne, kdy tento d(vod 
nastal.

5.  V p'ípad", )e poji!t"n& nevrátí bezúro%nou p(j%ku 
ve lh(tách v&!e stanoven&ch, má pojistitel právo 
po)adovat vedle bezúro%né p(j%ky úroky z prodle-
ní.

6.  V p'ípad" poskytnutí právní pomoci je poji!t"n& 
povinen postupovat dle pokyn( pojistitele, asisten-
ce, resp. osoby pov"'ené pojistitelem k zaji!t"ní 
právní pomoci. 

#lánek 7
Poskytnutí bezúro'né p%j'ky 
Pokud byl poji!t"n& uv"zn"n nebo zadr)en v d(sledku 
trestného %inu, za kter& nese odpov"dnost, bude mu 
hrozit uv"zn"ní a pot'ebuje uhradit kauci po)ado-
vanou právními p'edpisy dané zem" za ú%elem 
propu!t"ní z vazby nebo vylou%ení vazby, poskytne 
dle %l. 1 odst. c) t"chto ZPP CEP NAPS asistence 
pojistitele poji!t"nému právní pomoc a bezúro%nou 
p(j%ku, a to a) do v&!e uvedené v pojistné smlouv". 
Pokud by v&!e kauce p'esáhla tuto %ástku, poskytne 
asistence bezúro%nou p(j%ku pouze v tom p'ípad", )e 
poji!t"n& nebo jiná osoba uhradí zb&vající %ást kauce, 
aby bylo dosa)eno ú%elu propu!t"ní z vazby nebo 
vylou%ení vazby. 
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IX. Zvlá!tní pojistné podmínky pro 
cestovní poji!t"ní – poji!t"ní pro  
p%ípad neuskute#n"ní zájezdu  
(ZPP CEP PNZ 2013/02)

#lánek 1 
Úvodní ustanovení
Vzájemná práva a povinnosti se 'ídí zákonem  
%. 37/2004 Sb., o pojistné smlouv", p'íslu!n&mi usta-
noveními ostatních právních p'edpisu $eské republiky, 
V!eobecn&mi pojistn&mi podmínkami pro cestovní 
poji!t"ní (dále „VPP CEP 2013/03“), t"mito zvlá!tními 
pojistn&mi podmínkami a ujednáním pojistné smlouvy. 

#lánek 2
V$klad pojm%
1.  Cestovní kancelá'í se pro ú%ely tohoto poji!t"ní 

rozumí podnikatel, kter& je na základ" koncese 
oprávn"n organizovat, nabízet a prodávat zájezdy 
ve smyslu zákona upravující podmínky podnikání 
a v&konu n"kter&ch %inností v oblasti cestovního 
ruchu. 

2.  Zájezdem se pro ú%ely tohoto poji!t"ní rozumí 
p'edem sestavená kombinace alespo* dvou z ná-
sledujících slu)eb, a to dopravy, ubytování nebo 
jin&ch slu)eb cestovního ruchu, je) nejsou dopl*-
kem dopravy nebo ubytování a tvo'í v&znamnou 
%ást zájezdu nebo jejich) cena tvo'í alespo* 20 % 
souhrnné ceny zájezdu; to v!e za spln"ní dvou 
podmínek, )e taková kombinace je prodávána 
nebo nabízena k prodeji za souhrnnou cenu a zá-
rove*, )e je slu)ba poskytování po dobu p'esa-
hující 24 hodin nebo kdy) zahrnuje ubytování p'es 
noc. Zájezdem není kombinace slu)eb cestovního 
ruchu prodávaná jinému podnikateli za ú%elem 
jeho dal!ího podnikání, nebo její) nabídka a prodej 
nespl*uje znaky )ivnostenského podnikání. 

#lánek 3
P(edm"t poji!t"ní, rozsah poji!t"ní
1.  Poji!t"ní se sjednává pro p'ípad finan%ní ztráty 

poji!t"ného, která nastala v d(sledku nahodilé 
skute%nosti spo%ívající v neuskute%n"ní zájezdu 
z d(vodu úpadku cestovní kancelá'e. Zda je 
cestovní kancelá' v úpadku posuzuje pojistitel 
vzhledem k platné právní úprav" upravující úpadek 
a zp(soby jeho 'e!ení. 

2.  Poji!t"ny jsou fyzické osoby jmenovit" uvedené 
v pojistné smlouv", kter&m se cestovní kancelá' 
uzav'enou cestovní smlouvou zavázala poskytnout 
dohodnut& zájezd (dále jen „zákazníci cestovní 
kancelá'e“). 

3.  Oprávn"nou osobou, které v d(sledku pojistné 
události vznikne právo na pojistné pln"ní, je poji!-
t"n&. 

4.  Pojistnou událostí je vznik finan%ní ztráty v d(sled-
ku neuskute%n"ní zájezdu v dob" trvání poji!t"ní 
z d(vodu úpadku cestovní kancelá'e, za kterou 
bylo nejpozd"ji ve lh(t" 20 dn( ode dne vzniku po-
jistné události u pojistitele uplatn"no a prokázáno 
právo na pojistné pln"ní. Pojistná událost nastává 
okam)ikem, kdy je z okolností p'ípadu z'ejmé, )e 
se zájezd ve smyslu uzav'ené cestovní smlouvy 
neuskute%ní práv" z d(vodu úpadku cestovní kan-
celá'e. Za pojistnou událost se pova)uje také vznik 
finan%ní ztráty v d(sledku neuskute%n"ní zájezdu 
v dob" trvání poji!t"ní z d(vodu úpadku cestovní 
kancelá'e, za kterou nebylo ve v&!e uvedené 
lh(t" uplatn"no právo na pojistné pln"ní, pokud 
poji!t"n& proká)e a dolo)í, )e 'ádn" a v%as uplatnil 
právo na pojistné pln"ní z titulu poji!t"ní záruky pro 
p'ípad úpadku cestovní kancelá'e.

#lánek 4
Vznik a zánik poji!t"ní, pojistná doba
1.  Poji!t"ní pro p'ípad neuskute%n"ní zájezdu po%íná 

b")et ji) ode dne uzav'ení pojistné smlouvy a kon-
%í prvním poskytnutím slu)by cestovního ruchu 
cestovní kancelá'í zákazníkovi, a# u) se jedná 
o dopravu, ubytování nebo jinou slu)bu, která je 
sou%ástí zájezdu, nejpozd"ji v!ak poji!t"ní kon%í 
v)dy dnem uveden&m v pojistné smlouv" jako 
konec poji!t"ní pro p'ípad neuskute%n"ní zájezdu.

2.  Poji!t"ní zaniká také dnem, kdy nastala pojistná 
událost. Zánikem poji!t"ní v takovém p'ípad" není 
dot%ena povinnost pojistitele poskytnout z pojistné 
události pojistné pln"ní.

3.  Poji!t"ní pro p'ípad neuskute%n"ní zájezdu musí 
b&t uzav'eno p'ed nebo sou%asn" se zaplacením 
poslední splátky, resp. pln&m zaplacením zájezdu. 
V opa%ném p'ípad" poji!t"ní nevzniká a pojistník 
má právo na vrácení zaplaceného pojistného  
za poji!t"ní pro p'ípad neuskute%n"ní zájezdu.

#lánek 5
Pojistné pln"ní, horní hranice pojistného pln"ní
1.  Neuskute%ní-li se zájezd v dob" trvání poji!t"ní 

z d(vodu úpadku cestovní kancelá'e, poskytne 
pojistitel oprávn"né osob" za ú%elem úhrady 
finan%ní ztráty pojistné pln"ní ve v&!i zaplacené 
ceny zájezdu (resp. zaplacené zálohy ceny zájezdu 
v p'ípad", )e do okam)iku vzniku pojistné události 
nebyla zaplacená plná cena zájezdu), nejv&!e v!ak 
do v&!e sjednaného limitu pojistného pln"ní. 

2.  Horní hranice pojistného pln"ní je ur%ena v pojistné 
smlouv" limitem pojistného pln"ní. Limit pojistného 

pln"ní se sjednává na jednu pojistnou událost pro 
jednoho poji!t"ného. V rámci poji!t"ní pro p'ípad 
neuskute%n"ní zájezdu pojistitel není oprávn"n 
uplatnit podpoji!t"ní.

#lánek 6
V$luky
Krom" obecn&ch v&luk z poji!t"ní uveden&ch v %lán- 
ku 14 VPP CEP 2013/03 pojistitel neposkytne pojistné 
pln"ní, pokud dojde ke zru!ení cesty ze strany zákaz-
níka p'ed tím, ne) vznikne pojistná událost z poji!t"ní 
pro p'ípad neuskute%n"ní zájezdu z d(vodu úpadku 
cestovní kancelá'e.

#lánek 7
Práva a povinnosti
1. Poji!t"n& je povinen neprodlen" písemn" oznámit 

pojistiteli vznik pojistné události.
2. Dále je poji!t"n& povinen p'edlo)it pojistiteli ve lh(t" 

uvedené v %lánku 3 odst. 4:
– ú'edn" ov"'enou kopii cestovní smlouvy,
– ov"'en& doklad o zaplacení ceny zájezdu nebo 

její zálohy.
3.  Poji!t"n& je povinen poskytnout pojistiteli ve!kerou 

sou%innost p'i !et'ení !kodní události a p'i násled-
ném uplatn"ní práv, která poskytnutím pojistného 
pln"ní p'e!la na pojistitele, p'íp. byla pojistiteli 
v souvislosti s v&platou pojistného pln"ní postou-
pena. 

4.  Smluvní strany berou na v"domí, )e v souladu 
s ustanovením § 33 zákona o pojistné smlouv" 
p'echází okam)ikem v&platy pojistného pln"ní 
na pojistitele a) do v&!e vyplaceného pojistného 
pln"ní ve!kerá práva zákazníka z titulu povinného 
poji!t"ní záruky pro p'ípad úpadku cestovní kan-
celá'e ve smyslu ustanovení zákona upravujícího 
podmínky podnikání a v&konu n"kter&ch %inností 
v oblasti cestovního ruchu. 

5.  Poji!t"n& je povinen pojistitele neprodlen" infor-
movat o v!ech skute%nostech v&znamn&ch pro 
!et'ení !kodní události, zejména pak o tom, )e:
–  cestovní kancelá' vrátila zákazníkovi zálohu 

nebo cenu zájezdu,
–  poji!t"n& uplatnil právo na pojistné pln"ní 

u pojistitele záruky pro p'ípad úpadku cestovní 
kancelá'e, 

–  obdr)el pojistné pln"ní z titulu poji!t"ní záruky 
pro p'ípad úpadku cestovní kancelá'e. 

6.  Poji!t"n& je povinen dolo)it p'ípadn" dal!í pojistite-
lem vy)ádané doklady. 


