
Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní 
pojištění a asistenční služby
Informace

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI?
 

Především:
- dbejte, aby se následky pojistné události zbytečně nezvětšovaly,

- proti hrozící škodě zakročte způsobem přiměřeným okolnostem,

- v případě potřeby se obraťte na asistenční společnost Mondial Assistance, tel. +421/2/529 33 113

 

Dále

Při onemocnění nebo úrazu v zahraničí:
- při hospitalizaci okamžitě kontaktujte asistenční společnost Mondial Assistance,

- uveďte:

• jméno a datum narození,

• rodné číslo,

• kontaktní telefonní číslo,

• informace o pojistné události,

• spojení do nemocnice na ošetřujícího lékaře

- je možné volat na účet volaného nebo si nechat zavolat zpět

- platby spojené s ambulantním léčením zaplaťte v hotovosti a originály dokladů o zaplacení pečlivě 
uschovejte, po návratu Vám budou proplacené,

- v případě, že nebudete schopní tyto účty zaplatit nebo pokud potřebujete radu nebo pomoc, 
kontaktujte asistenční centrálu Mondial Assistance a postupujte podle výše uvedených pokynů,

- pokud v průběhu cesty utrpíte úraz, okamžitě jej oznamte po návratu z cesty pojišťovateli.

 

Při poškození, zničení nebo ztrátě zavazadel:
- krádež zavazadel okamžitě ohlaste na nejbližší policejní stanici,

- od policie si vyžádejte potvrzení, že jste krádež ohlásili,

- dbejte, aby Vám policie potvrdila:

• jaké věci Vám byly odcizené,

• kdy přibližně ke krádeži došlo,

• kde přesně byla zavazadla uložená,

• zda bylo auto uzamčené a uzavřené,
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- pokud dojte ke škodě na zavazadlech v ubytovacím zařízení, požádejte písemně provozovatele 
zařízení o náhradu škody a převzetí žádosti si nechejte potvrdit,

- pokud dojte ke ztrátě zavazadel při dopravě, vyžádejte si u odpovědného zástupce dopravce 
vystavení zápisu o škodě,

- okolnosti vzniku škody se pokuste vyfotografovat nebo jinak zdokumentovat,

- poškozená zavazadla nebo jejich zbytky uschovejte

- pojistnou událost ohlaste telefonicky pojišťovateli.

 

Při vzniku odpovědnosti za škodu:
- v případě vzniku pojistné události za odpovědnost za škodu informujte asistenční společnost 
Mondial Assistance a postupujte podle jejich pokynů,

- svoji odpovědnost za škodu neuznávejte bez souhlasu pojistitele a náhradu škody neplaťte, ani se 
k tomu nezavazujte,

- nepodepisujte žádný dokument, jehož obsahu nebudete dobře rozumět,

- pokud je to možné, vznik škody ohlaste policii, o ohlášení si vyžádejte potvrzení,

- okolnosti vzniku škody se snažte vyfotografovat nebo jinak zdokumentovat,

- poškozené věci nebo jejich zbytky si v případě možnosti uschovejte,

- po návratu z cesty okamžitě ohlaste pojistnou událost pojišťovateli.

 

Při zrušení cesty:
- pokud nebudete moci uskutečnit plánovanou cestu, nevyhnutelně to oznamte cestovní kanceláři a 
pojišťovateli,

- uveďte důvod zrušení cesty a přiložte stornofakturu cestovní kanceláře, potvrzení od lékařem, 
případně jinou dokumentaci, která dokazuje vznik pojistné události.

 

Pro případ potřeby doplňkových asistenčních služeb:
- formulář pojistné smlouvy neberte s sebou do zahraničí, ale ponechejte jej v SR u osoby, kterou 
poučte, aby v případě pojistné události kontaktovala asistenční společnost Mondial Assistance, tel. 
+421/2/529 33 113.

 

Podrobnější informace najdete ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění a 
asistenční služby.

 

INFORMACE PRO LÉKAŘE
Oprávněný z této pojistné smlouvy je pojištěný v Allianz – Slovenskej poisťovni, a.s., Bratislava, 
Slovenská republika. Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. uhradí prostřednictvím asistenčních služeb 
Mondial Assistance náklady vynaložené za nevyhnutelné ošetření nebo hospitalizaci pojištěného v 
rozsahu a za podmínek uvedených ve Všeobecných pojistných podmínkách. V případě potřeby se, 
prosím, obraťte na asistenční společnost Mondial Assistance, tel. +421/2/529 33 113. Telefonní účty 
Vám budou proplacené nebo volejte na účet volaného.

 



Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění a asistenční služby

Část I – Všeobecná ustanovení

Článek 1
Úvodní ustanovení
 

Pro pojištění uvedená v těchto Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění a 
asistenční služby platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „OZ“), 
souvisící všeobecně závazné právní předpisy, tyto Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní 
pojištění a asistenční služby (dále jen „VPP-CP“) a Osobité pojistné podmínky pro cestovní 
pojištění a asistenční služby příslušné podle tarifu dohodnutého v pojistné smlouvě (dále jen „OPP-
CP“).

 

Článek 2
Druhy pojištění
 

1. Podle těchto VPP-CP je možné dojednat:

a) Pojištění léčebných nákladů v zahraničí a základní asistenční služby (Část II),

b) Pojištění úrazu (Část III),

c) Pojištění zavazadel (Část IV),

d) Pojištění odpovědnosti za škodu (Část V),

e) Pojištění stornovacích poplatků (Část VI),

f) Pojištění předčasného návratu (Část VII),

g) Pojištění doplňkových asistenčních služeb (Část VIII),

h) Pojištění zpoždění letu a zpoždění jiného dopravního prostředku (Část IX),

i) Pojištění nákladů na záchrannou činnost (Část X).

2. Jednotlivé druhy pojištění a asistenčních služeb jsou dále specifikované v Částech II až X těchto 
VPP-CP. Pod pojmem pojištění v Části I těchto VPP-CP se má na mysli kterékoliv z pojištění 
uvedených v odst. 1 tohoto článku, pokud není uvedené jinak. Pojem pojištění v dalších částech 
těchto VPP-CP představuje vždy jen to pojištění, které daná část VPP-CP upravuje.

 

Článek 3
Územní platnost
 

1. Pojištění se vztahuje jen na pojistné události, které nastaly na území uvedeném v pojistné 



smlouvě.

2. Ve státu, ve kterém má pojištěný trvalý pobyt, nebo jehož státní občanství má, platí pojištění 
nejvíce 90 dní od začátku nepřerušeného pobytu v tomto státu, a to je v případě, pokud je zdravotně 
pojištění ve Slovenské republice nebo v jiném členském státě Evropské unie.

3. Pojištění se nevztahuje na léčebné náklady vzniklé v navštíveném státě, které jsou hrazené ze 
zdravotního pojištění, v rámci kterého je pojištění povinně zdravotně pojištěný, nebo které má v 
tomto státě pojištěný uzavřené.

4. Pojištění neplatí na území státu, ve kterém se pojištěný zdržuje neoprávněně, nebo vykonává 
pracovní činnost bez náležitého povolení.

 

Článek 4
Výklad pojmů
 

1. Asistenční společnost: smluvní partner pojistitele – Mondial Assistance, s.r.o., který zabezpečuje 
prostřednictvím smluvních partnerů a poboček Mondial Assistance Group nepřetržité asistenční 
služby.

2. Zavazadlový prostor: uzavíratelný prostor na odkládání zavazadel, který nezasahuje do prostoru 
určeného k přepravě osob.

3. Blízká osoba: příbuzný v přímé řadě, sourozenec, manžel/ka, rodiče manžela nebo manželky, 
manžel/ka sourozence, sourozenec manžela/manželky, za blízkou osobu se považuje i druh/družka 
za předpokladu, že prokazatelně žije s pojištěným ve společné domácnosti.

4. Cennosti:
a) Šperky, drahé kameny, perly,

b) Věci osobní potřeby ze zlata nebo jiných drahých nebo ušlechtilých kovů,

c) Hodinky,

d) Kožichy a kožešiny.

5. Cestovní agentura: podnikatel, která na základě živnostenského oprávnění vykonává služby 
jako cestovní kancelář, kromě prodeje kombinace služeb.

6. Cestovní kancelář: podnikatel, který na základě živnostenského oprávnění organizuje, nabízí a 
prodává zájezdy a uzavírá smlouvu o obstarání zájezdu.

7. Elektronické a optické přístroje:
a) elektronické: přenosné přístroje audiovizuální techniky, přístroje určené na záznam a přenos dat 
nebo reprodukci zvuku a/anebo obrazu, výpočetní technika – tj. osobní počítač, jeho periferní 
zařízení a příslušenství, mobilní telefony, satelitní navigační GPS přístroje,

b) optické: fotoaparáty, videokamery, filmovací nebo promítací technika, dalekohledy.

8. Epidemie: náhlý a hromadný výskyt a šíření chorob v určitém místě a čase v případě, že je tento 
stav potvrzený vyhlášením příslušného státního orgánu.

9. Frančíza: dohodnutá suma, do výšky které pojistitel neposkytuje pojistné plnění. Pokud je 
pojistné plnění vyšší jako frančíza, pojišťovatel poskytne celé pojistné plnění. Suma je dojednaná v 
příslušných OPP-CP.

10. Horská oblast: území, na němž horská služba vykonává záchrannou činnost ve smyslu zákona 



č. 544/2002 Z. z. o Horské záchranné službě, v případě pojištěného pobytu mimo území Slovenské 
republiky (dále jen „SR“) se za horskou oblast považuje území hor navštíveného státu, na kterém 
záchranná služba vykonává záchrannou činnost.

11. Horská služba: Horská záchranná služba ve smyslu zákona č. 544/2002 Z. z. o Horské 
záchranné službě.

12. Chronické onemocnění: onemocnění, které existovalo v okamžiku uzavírání pojistné smlouvy, 
pokud choroba během předcházejících 12 měsíců vyžadovala hospitalizaci nebo se zhoršovala nebo 
způsobila podstatné změny v užívání léků.

13. Ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou: záření nebo kontaminace z jakéhokoliv 
jaderného paliva nebo jakéhokoliv jaderného odpadu vzniklého spalováním jaderného paliva, 
radioaktivními, toxickými, explozivními nebo jinými nebezpečnými vlastnostmi jakéhokoliv 
jaderného zařízení nebo jakékoliv jaderné součásti.

14. Krádež vlámáním: zmocnění a přisvojení si pojištěné věci překonáním překážky.

15. Loupež: zmocnění se pojištěné věci pachatelem použitím násilí nebo hrozby bezprostředního 
násilí proti pojištěnému.

16. Nezanedbaná zubní prevence: stomatologické preventivní vyšetření ne starší jak 1 rok

17. Osobní věci: obvyklé věci osobní potřeby pojištěného pro daný účel pojištěné cesty, které si 
pojištěný vzal s sebou na pojištěnou cestu nebo které si zakoupil během pojištěné cesty.

18. Pandemie: rozsáhlá epidemie s neurčitým časovým ohraničením a prakticky bez ohraničení v 
místě, která postihuje velké množství lidí na rozsáhlém území. Podle těchto VPP-CP se za pandemii 
považuje vyhlášení 4. pandemické fáze Světovou zdravotnickou organizací (WHO).

19. Pobřežní jachting: plavba po moři do vzdálenosti 3 námořních mil od pevniny nebo od 
pobřežních ostrovů ležících ve vzdálenosti do 6 námořních mil od pevniny nebo jiných ostrovů. 
Plavba na dopravní lodi jako pasažér se nepovažuje za jachting.

20. Pojištěná cesta: cesta, na kterou se vztahuje pojištění.

21. Pojištěný: osoba takto označená v pojistné smlouvě

22. Pojistná doba: časový úsek vymezený v pojistné smlouvě, během kterého trvá pojištění a za 
které se platí pojistné.

23. Pojistná událost: jakákoliv náhodná škodová událost, se kterou je podle těchto VPP-CP a OPP-
CP spojená povinnost pojišťovatele poskytnout pojistné plnění.

24. Pojistník: fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s pojišťovatelem pojistnou smlouvu a 
je povinná zaplatit pojistné.

25. Pojišťovatel: Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s., Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava. 
IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK2020374862, zapsaná v obch. rejstříku Okresního soudu Bratislava 1, 
odd.: Sa, vložka č. 196/B.

26. Repatriace: převoz pojištěného, jeho blízkých osob, resp. jeho tělesných pozůstatků na území 
SR, resp. po dohodě s pojišťovatelem nebo asistenční společností do jiného státu Evropské unie, 
pokud je stát pobytu pojištěného cizího státního příslušníka, ve kterém má platné zdravotní 
pojištění, mimo Evropskou unii, pojišťovatel, resp. asistenční společnost nemá povinnost 
pojištěného do tohoto státu přepravit ani přepravu organizovat a pojišťovatel uhradí náklady na 
přepravu do tohoto státu jen do výšky nákladů na přepravu odpovídajícího typu do SR.

27. Riziková povolání: archeolog, brusič, leštič, civilní zaměstnanec armády, čalouník, číšník, 
barman, servírka (lodní doprava), debnár, detektiv, dřevorubec, elektroinstalatér, elektrotechnik, 
barvíř, fotosazeč, galvanizér, hasič, havarijní práce, hrnčíř, keramik, chemik, laborant, chovatel 
zvířat, instalatér, izolatér, kaskadér, klempíř, kombajnista, kovář, kožešník, krejčí, krotitel zvířat, 



pracovníci v cirkuse, kuchař, cukrář, pomocník v kuchyni, lakýrník, lékař, lesník, letecký instruktor, 
letuška, stevard, lodník, lovec, malíř, mlynář, nástrojař, obuvník, řezník na jatkách, mechanik 
automobilový, letecký, v těžkém průmyslu, montér, montážník, naftař, nakladač zboží z a na 
dopravní prostředky (s výjimkou příležitostného nakládání/vykládání v rámci profese „řidič 
motorového vozidla“), námořník – mořská plavba, novinář, reportér (válečné oblasti), novinář, 
reportér, obsluha, oprava nebo instalace strojů, opracování nebo zpracování dřeva, kovů (včetně 
sváření), skla, kamene, plastů, ošetřovatel hospodářských zvířat, pekař, pilot (i palubní 
radiotelegrafista), sportovních, zemědělských letadel, plavčík (i říční plavba), pletař, podlahář, 
zemědělec, zemědělský technik, posunovač, potravinářský technik, pracovník demoliční čety, 
pracovník ochranné a bezpečnostní služby, pracovník s jadernou energií, pracovník se zápalnými 
látkami, žíravinami, jedy nebo infekčními látkami, pracovník v cementárně, vápence, pracovník v 
hutnictví, pracovník v policejních a ozbrojených jednotkách, pyrotechnik, razič tunelů, šachet 
(hlubinné práce), řezbář, strojvůdce, rybář, sklenář, sladovník, smaltovač, speleolog, stavební 
kontrolor, stavební pracovník, stavební technik, stolař, tanečník, baletní mistr, tapetář, taxikář, tesař, 
tkáč, tiskař, traktorista, učitel jízdy v autoškole, uklízečka, včelař, vědecký pracovník, vulkanolog, 
vysokohorský nosič, vůdce, výškové práce, zahradník, záchranář, člen nebo pracovník horské nebo 
záchranné služby, zaměstnanec čistírny, zámečník, sběrač hroznů, ovoce, zeleniny a chmelu, 
zdravotní sestra, ošetřovatel, zubní lékař, zvěrolékař, zvěrolékař, žehlič, železničář.

28. Rizikové sporty a činnosti: aerotrim, alpinismus, americký fotbal, base jump, bouldering, 
buggykiting, buildering, canyoning, cyklokros, fly fox, formule 3000, fourcross, freeride, 
freeskiing, freestyle, heliskiing, high jump (cliffdiving), horolezectví, jachting, jezdecké sporty, 
kayakkrafting, kitesurfing, kladdering, letecké sporty, lezení po ledovcích, lezení v ledu po umělé 
stěně (icebreaker), moguls, motoristické sporty, mountainbourding na vyznačených trasách, 
paintball, paragliding, parasailing, parašutismus, plachtění, pobřežní jachting (landjachting), pólo, 
potápění s dýchacím přístrojem, psí spřežení, rafting, ragby, rope jumping, skalolezectví, 
skateboarding, skleton, skialpinismus, skiextrém, skikros, skitouring, skoky a lety na lyžích, skoky 
na laně, skútskating, sky surfing, snowbungeekayaking, snowbungeerafting, snowkiting, 
snowtrampoline, speleologie, streetluge, surfing, tandemový seskok (air tandem jumps), Via Ferrata 
(A-E), vodní lyžování, wakeboarding, windsurfing, závěsné létání, sjezd na kole v horském terénu, 
zorbing.

29. Spolucestující: osoba, která si zakoupila cestu s cílem cestovat společně s pojištěním a je 
pojištěná tou samou pojistnou smlouvou jako pojištění nebo je uvedená na stejné závazné přihlášce 
na zájezd.

30. Spoluúčast: je smluvně dohodnutá výška podílu, kterým se pojištěný zúčastňuje na 
poskytnutém pojistném plnění.

31. Ztráta: zánik možnosti pojištěného disponovat pojištěnou věcí nezávisle na jeho vůli.

32. Škodová událost: událost, která by mohla být důvodem vzniku povinnosti pojišťovatele plnit a 
nastala v době trvání pojištění.

33. Sportovní nářadí: věci potřebné na vykovávání sportovní činnosti.

34. Technická hodnota (časová cena): východisková hodnota (nová cena) snížená o výšku 
opotřebení nebo jiného znehodnocení.

35. Teroristický čin: čin, včetně použití síly nebo násilí, jakékoliv osoby, skupiny nebo skupin osob 
konajících samostatně, jménem nebo v souvislosti s jakoukoliv organizací, vykonaný z politických, 
náboženských nebo ideologických důvodů, včetně úmyslu ovlivnit kteroukoliv vládní moc nebo 
zastrašit veřejnost.

36. Vnitřní nepokoje: občanská válka, vzpoura, občanské nepokoje napodobující rozměry 
rovnající se lidovému povstání, vojenská vzpoura, povstání, rebelie, revoluce, stanné právo nebo 
stav obléhání nebo jakákoliv událost nebo příčina, které vedou k vyhlášení nebo udržení stanného 



práva nebo stavu obléhání, konfiskaci, zabrání pro vojenské účely, rekvirácii nebo znárodnění.

37. Válečné události: válka, invaze, činy zahraničního nepřítele, nepřátelské akce nebo válce 
podobné operace bez ohledu na to, jestli byla nebo nebyla válka vyhlášená.

38. Výkonnostní sport: sport vykonávaný soutěžně, tj. aktivní účast na závodech, soutěžích, včetně 
účasti na trénincích, tréninkových soustředěních – i u amatérských a neregistrovaných sportovců.

39. Záchranná činnost: vyhledávání a vysvobozování pojištěného v tísni, poskytování první 
pomoci pojištěnému v tísni a jeho přeprava k nejbližšímu dopravnímu prostředku zdravotnického 
zařízení, případně do zdravotnického zařízení, v případě pojištěného pobytu mimo území SR se za 
záchrannou činnost považuje vyhledávání a vysvobozování pojištěného v tísni.

40. Záchranná služba: subjekt, který podle platné právní normy daného státu, má v daném státě 
oprávnění vykonávat záchrannou činnost.

41. Zaplacení pojistného: za zaplacení se považuje buď zaplacení příslušné sumy pojistného 
oprávněnému zástupci pojišťovatele v hotovosti (prostřednictvím inkasního bloku nebo příjmového 
pokladního dokladu) nebo vklad příslušné sumy pojistného na bankovní účet pojišťovatele v 
případě platby prostřednictvím vkladu sumy pojistného přímo na účet pojišťovatele nebo v případě 
placení prostřednictvím platebního příkazu, zadání příkazu na poukázání pojistného z účtu 
pojistníka ve prospěch bankovního účtu pojišťovatele, nebo v případě platby prostřednictvím 
Slovenské pošty, a.s., podání poštovního peněžního poukazu na poukázání pojistného ve prospěch 
bankovního účtu pojišťovatele, jestliže na bankovní účet pojišťovatele bylo na základě takového 
příkazu nebo podání pojistné i připsané. V případě pochybnosti má pojišťovatel právo požadovat od 
pojistníka doklad potvrzující datum a čas zaplacení pojistného.

42. Zimní sporty: alpské (sjezdové) lyžování, snowboarding, běžecké lyžování nebo jízda na 
saních, a to na vyznačených tratích.

43. Značná škoda: škoda převyšující sumu 26 600 EUR, za značnou škodu se považuje i škoda 
vyžadující si vykonání neodkladných opatření z důvodu zabránění jejího dalšího šíření, zmírnění 
následků nebo odstranění jejich zbytků.

44. Živelná událost: požár, výbuch, úder blesku, vichřice, krupobití, povodeň, záplava, lavina, pád 
předmětů, zemětřesení, výbuch sopky.

44.1. Požár: oheň v podobě plamene, který se nežádaně a nekontrolovatelně rozšířil mimo určené 
ohnisko nebo toto ohnisko opustil.

44.2. Výbuch: náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par (exploze).

44.3. Úder blesku: bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje se zanecháním 
stop nebo jeho účinky a následky jsou jednoznačně identifikovatelné technickými prostředky.

44.4. Vichřice: proudění vzduchu dosahující rychlost minimálně 75km/hod.

44.5. Krupobití: jev, při kterém se v atmosféře vytvoří kousky ledu.

44.6. Povodeň, záplava
44.6.1. Povodeň: zaplavení územního celku vodou, která se přirozeným způsobem vylila ze břehů 
povrchového vodstva nebo tyto břehy protrhla. Při ohrazeném vodním toku se za břeh vodního toku 
považuje těleso hráze.

44.6.2. Záplava: vytvoření souvislé vodní plochy, která určitou dobu stojí nebo proudí a která byla 
způsobená přírodními vlivy.

44.7. Lavina: sesuv sněhové nebo ledové vrstvy z přírodních svahů.

44.8. Pád předmětů: pád stromů, stožárů nebo jiných předmětů, které mají znaky volného pádu 
způsobeného zemskou gravitací.



44.9. Zemětřesení: otřesy zemského povrchu vyvolané geofyzikálními procesy ve vnitru Země. 
Pojištění se vztahuje na škody způsobené zemětřesením, jehož účinky dosáhnou minimálně 6. 
stupně makroseizmické stupnice zemětřesení EMS 98 (Evropská makroseizmická stupnice).

44.10. Výbuch sopky: uvolnění tlaku během vytvoření otvoru v zemské kůře, které je doprovázené 
vytečením lávy nebo vyvrhnutím popelu, jiných materiálů nebo plynů.

 

 

Článek 5
Vznik a zánik pojištění
 

1. Pojistná smlouva je uzavřená dnem jejího podepsání smluvními stranami. Pojištění je platí 
jednorázově za celou pojistnou dobu, na kterou bylo pojištění dojednané. Pojistná doba a výška 
pojistného je uvedená v pojistné smlouvě.

2. Pojištění stornovacích poplatků je platné jen pokud bylo dojednané nejpozději současně se 
zaplacením (resp. nejpozději do 24 hodin od zaplacení) ceny pojištěné cesty nebo první splátky 
(zálohy) ceny pojištěné cesty cestovní kanceláři, cestovní agentuře nebo jinému poskytovateli 
(podle toho, která událost nastala dřív).

3. Pojištění začíná v den, který je uvedený v pojistné smlouvě jako začátek pojištění ne však dřív 
než je zaplacené pojistné. Pojištění stornovacích poplatků začíná zaplacením ceny pojištěné cesty 
nebo první splátky (zálohy) ceny pojištěné cesty cestovní kanceláři, cestovní agentuře nebo jinému 
poskytovateli nebo dnem, kdy vzniká ve smyslu obchodních nebo smluvních podmínek nárok na 
stornovací poplatky v případě zrušení pojištěné cesty (podle toho, která událost nastala dřív), ne 
však dříve, než je zaplacené pojistné.

4. Za rozhodný datum a čas pro účely určení začátku pojištění se považuje datum a čas zaplacení 
pojistného.

5. Pojištění zaniká, pokud v pojistné smlouvě není dohodnuté jinak, uplynutím dne uvedeného v 
pojistné smlouvě jako konec pojištění za předpokladu, že doba pobytu nepřekročila maximální 
počet dní stanovený OPP-CP nebo předčasným ukončením pojistné cesty; podle toho, která událost 
nastane dříve. Pojištění stornovacích poplatků zaniká dnem odjezdu nebo zaplacením stornovacího 
poplatku, podle toho, která událost nastane dříve. V případě, jestli se z důvodu nepředvídaných 
okolností, mimo vůle pojištěného, které způsobí opoždění dopravního prostředku oproti předem 
plánovaného příjezdu na území SR, který měl být použitý na návrat do SR, cesta, resp. pobyt v 
zahraničí prodlouží nad rámec plánovaného data návratu, platnost pojištění se prodlužuje o jeden 
den po dni konce pojištění uvedeného v pojistné smlouvě. Pojišťovatel má právo požadovat od 
pojištěného doklady prokazující zpoždění.

6. V případě dojednání pojištění jinou osobou než pojištěným, jako i v případě dojednání na dálku 
prostřednictvím Infolinky, resp. online pojištění, je pojištěný povinný na požádání pojišťovatele 
věrohodně prokázat, že v době dojednávání pojištění se nacházel na území SR, resp. státu, ve 
kterém se dojednává pojištění. V případě, že se v době dojednání pojištění pojištěný nenachází na 
území SR nebo není tuto skutečnost schopný prokázat a pojištění bezprostředně nenavazuje na 
zánik pojištění u pojišťovatele, pojištění platí nejdříve od šestého dne po dni dojednání pojištění.

7. Pojistník i pojišťovatel může všechny druhy cestovního pojištění, kromě pojištění stornovacích 
poplatků, vypovědět tak, že výpověď musí být druhé straně doručená nejpozději:

a) jeden den před dnem začátku pojištění, když výpověď podává pojistník; pojištění zaniká 
doručením výpovědi pojišťovateli,

b) osm dní před dnem začátku pojištění, když výpověď podává pojišťovatel; pojištění zaniká osmý 



den od doručením výpovědi pojistníkovi.

8. Pojistník i pojišťovatel může pojištění stornovacích poplatků vypovědět tak, že výpověď musí 
být druhé straně doručená nejpozději:

a) jeden den před tím, než pojištěnému vznikne podle obchodních nebo smluvních podmínek 
cestovní kanceláře, cestovní agentury nebo jiného poskytovatele povinnost zaplatit stornovací 
poplatky, když výpověď podává pojistník,

b) osm dní před tím, než pojištěnému vznikne podle obchodních nebo smluvních podmínek cestovní 
kanceláře, cestovní agentury nebo jiného poskytovatele povinnost zaplatit stornovací poplatky, když 
výpověď podává pojišťovatel.

9. V případě výpovědi pojištění podle odstavce 7 a/nebo 8 tohoto článku, pojišťovatel vrátí 
pojistníkovi nespotřebované pojistné.

10. Pokud pojišťovatel přijme návrh pojistníka na zrušení pojistné smlouvy po začátku platnosti 
pojištění, přináleží pojistníkovi nespotřebované pojistné, které se vypočítá jako rozdíl zaplaceného 
pojistného a násobku počtu dní platnosti pojištění a pojistné sazby stanovené v sazebníku 
pojišťovatele pro 1 den krátkodobého pojištění se stejným rozsahem krytí. Pojišťovatel má právo 
odpočítat si od nespotřebovaného pojistného náklady, které mu s uzavřením a stornováním pojistné 
smlouvy vznikly, nejvíc ale ve výšce 6,60 EUR/1 98,83 SKK. Zůstávající sumu pojistného je 
pojišťovatel povinný pojistníkovi vrátit, pokud suma přesáhne 3,30 EUR/99,42 SKK. 
Nespotřebované pojistné se nevrací v případě tarifu pro komplexní cestovní pojištění, tj. pojistných 
smluv neoddělitelně zahrnujících pojištění stornovacích poplatků, kromě případů, kdy k zrušení 
pojistné smlouvy došlo v době, kdy si cestovní kancelář, cestovní agentura nebo jiný poskytovatel, 
ve smyslu svých obchodních nebo smluvních podmínek, ještě neúčtuje stornovací poplatky.

11. Pokud se v těchto VPP-CP, OPP-CP a v pojistné smlouvě uvádí časový údaj určený hodinou, má 
se na mysli středoevropský čas, pokud není uvedené nebo dohodnuté jinak. Dni uvedené v těchto 
VPP-CP se začínají nultou hodinou středoevropského času a končí ve 24:00 hodin 
středoevropského času, pokud není uvedené nebo dohodnuté jinak.

12. Odmítnutím plnění ve smyslu čl. 8 odst. 5 této části VPP-CP pojištění zanikne.

 

Článek 6
Pojistná suma, limit pojistného plnění, frančíza a spoluúčast
 

Pojistné sumy, limity pojistného plnění, výška frančízy a spoluúčasti jsou uvedené v OPP-CP.

 

Článek 7
Pojistné plnění
 

1. Pojistné plnění je splatné do 15 dní poté, co pojišťovatel ukončil vyšetřování potřebné ke zjištění 
rozsahu povinnosti pojišťovatele plnit. Pokud nemůže být vyšetřování ukončené do jednoho měsíce 
po ohlášení pojistné události pojišťovateli, poskytne pojišťovatel pojištěnému na požádání 
přiměřenou část, pokud se prokázal nárok pojištěného na pojistné plnění.

2. Pojistné plnění se vyplácí pojištěnému výlučně v SR a v platné tuzemské měně, pokud není v 
pojistné smlouvě dojednané jinak. Přepočet jiné měny na platnou tuzemskou měnu se vykoná 



pomocí aktuálního směnného kurzu vyhlášeného oprávněný subjektem ke dni vzniku pojistné 
události.

3. Pojišťovatel je oprávněný pojistné plnění snížit o náhradu škodu, která byla poskytnutá třetí 
osobou povinnou škodu vyplývající z pojistné události nahradit.

 

 

Článek 8
Snížení, zamítnutí a odmítnutí pojistného plnění
 

1. Pokud pojištěný porušil povinnosti stanovené OZ, ostatními všeobecně závaznými právními 
předpisy nebo těmito VPP-OP a toto porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události nebo 
na zvětšení rozsahu jejích následků, pojišťovatel má právo plnění z pojistné události snížit podle 
toho, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnost platit.

2. Pojišťovatel má právo snížit, případně zamítnout plnění z pojistné události, pokud pojištění 
úmyslně uvede pojišťovatele do omylu o podstatných okolnostech týkajících se vzniku nároku na 
pojistné plnění nebo výšky nároku nebo poruší povinnosti stanovené čl. 10 odst. 2 této části, 
případně povinnosti stanovené v ostatních částech těchto VPP-CP.

3. Pojišťovatel má právo snížit, případně zamítnout plnění z pojistné události, pokud se prokáže, že 
vznik pojistné události nastal v důsledku účinku alkoholu, přiměřeně tomu, jak uvedená skutečnost 
přispěla ke vzniku pojistné události nebo ke zvětšení rozsahu jejích následků.

4. V případě, že pojištěný na žádost pojišťovatele jednoznačně neprokáže, že k zaplacení pojistného 
došlo před vznikem škodové události, pojištěnému nevzniká nárok na pojistné plnění, resp. na 
náhradu nákladů souvisejících se škodovou událostí. V případě, že pojišťovatel už pojistné plnění 
nebo náklady související se škodovou událostí poskytl, má vůči pojištěnému nárok na jeho vrácení, 
resp. zaplacení sumy ve výšce pojistného plnění.

5. Pojišťovatel má právo odmítnout plnění z pojistné smlouvy, pokud se až po pojistné události 
dozví, že její příčinou je skutečnost, kterou pro vědomě nepravdivé nebo neúplné odpovědi 
pojistníka nebo pojištěného nemohl zjistit při dojednávání pojištění a která byla pro uzavření 
pojistné smlouvy podstatná.

 

Článek 9
Škody z plnění vyloučené
 

Pojištění se nevztahuje na škodu:

a) způsobenou pojištěným nebo pojistníkem úmyslně nebo jeho úmyslným konáním proti dobrým 
mravům nebo proti právním předpisům navštíveného státu,

b) způsobenou hrubou nedbalostí pojištěného,

c) jejíž vznik bylo možné důvodně předpokládat nebo o níž bylo známé už při uzavření pojistné 
smlouvy, že nastane,

d) způsobenou jadernou energií,

e) způsobenou ionizujícím zářením nebo kontaminací radioaktivitou,



f) způsobenou důsledkem válečných událostí, vnitřních nepokojů nebo represivních zásahů státních 
orgánů,

g) způsobenou sabotáží,

h) způsobenou důsledkem teroristických činů, pokud není v těchto VPP-CP uvedené jinak,

i) způsobenou v přímé souvislosti s požitím narkotik a jiných omamných nebo psychotropních látek 
pojištěným,

j) způsobenou následkem duševních poruch, duševních chorob pojištěného a změn psychického 
stavu (např. deprese, pocit úzkosti, stres a nervové poruchu), pokud není uvedeno jinak,

k) v důsledku sebevraždy, sebevražedného pokusu a úmyslného sebepoškození, jejich následků a 
komplikací.

 

Článek 10
Povinnosti pojistníka a pojištěného
 

1. Pojistník/pojištěný je povinný:

a) odpovědět pravdivě a úplně na všechny písemné otázky pojišťovatele týkající se dojednávaného 
pojištění nebo pojistné události,

b) písemně oznámit pojišťovateli bez zbytečného odkladu jakoukoliv změnu údajů uvedených v 
pojistné smlouvě,

c) dbát na to, aby pojistná událost nenastala, dodržovat všeobecně závazné právní předpisy a 
povinnosti uvedené v těchto VPP-CP,

d) vykonat všechna možná opatření na odvrácení hrozícího vzniku pojistné události nebo na 
zmírnění jejích následků,

e) obeznámit pojišťovatele se skutečností, pokud má dojednané pojištění stejného nebo podobného 
charakteru i u jiného pojišťovatele. Uvedenou povinnost má pojistník nebo pojištění i tehdy, kdy 
během pojištění vznikne pojištění stejného nebo podobného charakteru i u jiného pojišťovatele. V 
případě nesplnění uvedené povinnosti má pojišťovatel právo odmítnout pojistné plnění a v případě, 
že už plnil má nárok na jeho vrácení s výjimkou plnění z úrazového pojištění nebo plnění v případě 
pojistné události podle Části IX čl. 2 odst. 2 těchto VPP-CP.

2. Pojištěný je dále povinný:

a) vznik pojistné události bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovateli nebo asistenční 
společnosti,

b) prokázat pojišťovateli nebo asistenční společnosti svůj nárok na pojistné plnění,

c) poskytnout pojišťovateli nebo asistenční společnosti při vyšetřování pojistné události všechnu 
potřebnou součinnost,

d) na žádost pojišťovatele nebo asistenční společnosti zbavit třetí osobu (zejména svého ošetřujícího 
lékaře) mlčenlivosti o skutečnostech souvisejících s pojistnou událostí,

e) na žádost pojišťovatele nebo asistenční společnosti se nechat vyšetřit lékařem, kterého 
pojišťovatel nebo asistenční společnost určí,

f) při pojistné události konat v souladu s pokyny pojišťovatele nebo asistenční společnosti a úkony 
vyžádané pojišťovatelem nebo asistenční společností v souvislosti s vyšetřením pojistné události 



vykonat bez zbytečného odkladu,

g) zabezpečit, aby právo na náhradu škody způsobené pojistnou událostí nebo jiné obdobné právo, 
které mu vzniklo vůči třetí osobě, přešlo na pojišťovatele.

 

Článek 11
Povinnosti pojišťovatele
 

Pojišťovatel je povinný:

a) dodržovat povinnosti vyplývající mu z OZ, ostatních všeobecně závazných právních předpisů a 
těchto VPP-CP,

b) rozebrat s pojištěným výsledky vyšetření pojistné události, pokud o to pojistník nebo pojištěný 
písemně požádá,

c) zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkajících se pojištění a o skutečnostech, které se 
dozvěděl při uzavření pojistné smlouvy, její správě nebo při likvidaci pojistné události.

 

 

Článek 12
Forma právních úkonů, doručování
 

1. Pro právní úkony týkající se pojištění je potřebná písemná forma, pokud příslušné právní 
předpisy neumožňují i jinou formu právních úkonů.

2. Písemnosti pojišťovatele určené pojistníkovi, resp. pojištěnému se doručují poštou, mohou být 
však doručené i zástupcem pojišťovatele, a to na poslední pojišťovatelovu známou adresu. 
Písemnost pojišťovatele určená pojistníkovi nebo pojištěnému (dále jen „adresát“) se považuje za 
doručenou dnem převzetí písemnosti adresátem nebo dnem, kdy adresát převzetí písemnosti 
odepřel. V případě, že se písemnost uloží na poště, považuje se za doručenou v poslední den této 
lhůty, i když se adresát o jejím uložení nedozvěděl, nebo dnem, kdy byla písemnost vrácena 
pojišťovateli jako nedoručená pro změnu adresy, kterou adresát neoznámil, nebo z důvodu, že 
adresát je neznámý.

3. Pojišťovatel je oprávněný využít alternativní komunikační prostředky (telefon, e-mail, SMS, fax) 
na vzájemnou komunikaci s pojistníkem, pojištěným nebo jimi zplnomocněnou osobou v 
souvislosti se správou pojištění, řešením škodových událostí a nabídkou produktů a služeb 
pojišťovatele. Tyto prostředky však nenahrazují písemnou formu úkonů v případě, kdy písemnou 
formu vyžadují všeobecně závazné právní předpisy nebo pojistná smlouva.

 

 

Část II
Pojištění léčebných nákladů v zahraničí a základní asistenční služby
 



Článek 1
Předmět pojištění
 

1. předmětem pojištění jsou nevyhnutné náklady, které vzniknou v zahraničí následkem:

a) úrazu nebo náhlého onemocnění pojištěného v zahraničí,

b) úmrtí pojištěného v zahraničí,

2. Pojištění léčebných nákladů má charakter majetkového pojištění a je jím krytá jen skutečná škoda 
vzniklá v majetkové sféře pojištěného.

 

Článek 2
Pojistná událost
 

Pojistnou událostí je úraz, náhlé onemocnění nebo smrt pojištěného v zahraničí, které nastaly 
během pojistné doby, v jejichž důsledku vzniká pojišťovateli povinnost uhradit nezbytné náklady ve 
smyslu č. 3 této části VPP-CP.

 

Článek 3
Pojistné plnění a zamítnutí pojistného plnění
 

1. V případě vzniku nákladů podle čl. 1 odst. 1 písm. A) této části VPP-CP, pojišťovatel hradí 
pojištěnému přiměřené náklady na:

a) z lékařského hlediska nezbytné ošetření nebo léčení,

b) léky a obvazový materiál na lékařský předpis,

c) ošetřením podmíněné léčebné prostředky na fixaci části těla (např. sádra, ortézy, bandáže, 
sádrová lůžka) a lékařem předepsané podporné prostředky na chůzi

d) rentgenovou a jinou neinvazivní neodkladnou diagnostiku,

e) hospitalizaci, včetně lékařských výkonů a lékařsky zdůvodněné vedlejší náklady (všeobecné 
nemocniční služby), pokud se realizují v ústavě, který je ve státě pobytu uznávaný jako nemocnice 
a který má zodpovědné vedení a trvalý dozor přítomného lékaře, který disponuje dostatečnými 
diagnostickými a terapeutickými možnostmi a omezuje se při léčení na vědecky odborně uznávané 
a klinicky vyzkoušené metody a který vede záznamy ošetřovaných. Do úvahy přicházejí nemocnice 
v místě pobytu, případně nejbližší vhodná nemocnice,

f) dopravu k akutnímu ošetření do zdravotnického zařízení v místě pobytu včetně cesty zpět,

g) operaci (včetně vedlejších operačních nákladů)

h) nezbytné zubní ošetření na zamezení bolesti, která nevyplývá ze zanedbané nebo nedokončené 
léčby nebo prevenci v SR, resp. státě trvalého pobytu. Na úhradu všech škod v souvislosti se 
zubním ošetřením vzniknutých během platnosti pojistné smlouvy pojišťovatel poskytne náhradu 
maximálně do výšky dvojnásobku pojistné sumy uvedené v OPP-CP,

i) obstarání nebo opravu dioptrických nebo protetických pomůcek poškozených nebo zničených v 



přímé souvislosti s úrazem pojištěného, v souvislosti se kterým bylo pojištěnému prokazatelně 
poskytnuté lékařské ošetření, do výšky pojistné sumy uvedené v OPP-CP, pojišťovatel uhradí též 
náklady na opravu nebo obstarání (resp. zaslání náhradní pomůcky ze SR) dioptrických, 
ortopedických nebo protetických pomůcek, podle posudku lékaře nezbytných pro běžný život 
pojištěného, které byly poškozené, zničené živelnou událostí nebo při zdokumentované dopravní 
nehodě, až do výšky pojistné sumy uvedené v OPP-CP,

j) repatriaci pojištěného lékařsky indikovaným dopravním prostředkem, pokud není z lékařského 
hlediska možné použít původně plánovaný způsob dopravy,

k) záchrannou činnost, která byla vynaložená v souvislosti se zraněním nebo náhlým onemocněním 
pojištěného.

2. V případě vzniku nákladů podle čl. 1 odst. 1 písm. B) této části VPP-CP, pojišťovatel plní osobě, 
která je přiměřeně vynaložila, a to ve výšce nákladů na repatriaci tělesných pozůstatků pojištěného 
do zařízení, které je příslušné podle místa bydliště, případně jejich zpopelnění nebo uložení na 
hřbitově v místě úmrtí.

3. Pojišťovatel si vyhrazuje právo hradit náklady za pobyt v nemocnici jen do doby, kdy bude 
pojištěný podle odborného názoru ošetřujícího lékaře schopný repatriace.

4. Pokud je z lékařského hlediska možná repatriace pojištěného, hradí pojišťovatel, pokud je to v 
pojistné smlouvě dojednané, i náklady na dopravu blízké osoby, která je pojištěná tímto pojištěním 
a která pojištěného doprovází, pokud je doprovod z lékařského hlediska nezbytný nebo úředně 
nařízený, nebo pokud způsob dopravy pro návrat původně předpokládaný nemůže být použitý.

5. Pokud je repatriace pojištěného z lékařského hlediska možná a pojištění ji i napříč tomu odmítá, 
svévolné setrvání, ale i další náklady spojené s tímto léčením a následnou repatriací, si hradí 
pojištěný sám, pokud pojišťovatel na základě písemné žádosti pojištěného (žádost musí zároveň 
obsahovat i odmítnutí repatriace) neodsouhlasí ještě před začátkem takové léčby jako alternativu 
pojistného plnění formou uhrazení nákladů za repatriaci další léčbu v zahraničí. V případě vydání 
takového souhlasu pojišťovatel uhradí náklady na další léčbu v souvislosti s pojistnou událostí, 
které se měla týkat repatriace, jen do sumy, kterou by jinak na pojištěným odmítnutou repatriaci 
vynaložil, resp. jiné, pojišťovatelem předem odsouhlasené sumy. Náklady nad tuto sumu, 
stanovenou při udělení tohoto souhlasu pojišťovatelem, na léčení onemocnění, resp. zranění, 
kterého se tato repatriace týkala, stejně jako jeho následků a souvisejících úkonů, si hradí pojištěný 
sám.

6. Repatriaci pojištěného organizuje pojišťovatel nebo asistenční společnost. Pojišťovatel, resp. 
asistenční společnost si vyhrazuje právo rozhodnout o způsobu a době přepravy na základě souhlasu 
ošetřujícího lékaře.

7. Pokud je pojištěný hospitalizovaný, resp. připoutaný na lůžko víc jak 7 dní, resp. po posouzení 
pojišťovatelem nebo asistenční společností i méně jak 7 dní, a jeho zdravotní stav neumožňuje 
repatriaci, v případě pokud je to dojednané v pojistné smlouvě, hradí pojišťovatel od 8. dne (včetně) 
náklady na ubytování jedné osoby až do výšky pojistné sumy uvedené v OPP-CP (nejvíc 10 nocí), 
aby tato osoba mohla zůstat při lůžku pojištěného. V případě, že pojištěného nedoprovází žádná 
dospělá blízká osoba, hradí pojišťovatel navíc náklady na dopravu jiné osoby do místa 
hospitalizace.

8. V případě hospitalizace osoby mladší než 15 let, jejíž zdravotní stav neumožňuje repatriaci, 
pojišťovatel po odsouhlasení asistenční společností hradí náklady spojené s ubytováním a repatriací 
i jedné doprovázející dospělé osobě až do výšky pojistné sumy uvedené v OPP-CP (nejvíc na 10 
nocí). Pokud tato osoba mladší než 15 let nebyla doprovázená jinou dospělou osobou, po 
odsouhlasení asistenční společností hradí pojišťovatel, kromě výše uvedených nákladů, i náklady na 
dopravu jedné blízké osoby do místa hospitalizace, a to až do výšky pojistné sumy uvedené v OPP-
CP.



9. Pokud je hospitalizovaný pojištěný doprovázený neplnoletými dětmi a není přítomná jiná dospělá 
osoba a pokud je to dojednané v pojistné smlouvě, hradí pojišťovatel repatriaci dětí. Přepravu dětí 
organizuje a doprovod dětí zabezpečuje pojišťovatel, resp. asistenční společnost.

10. V případě úmrtí pojištěného a pokud je to dojednané v pojistné smlouvě, hradí pojišťovatel i 
náklady na dopravu osob blízkých pojištěnému, pokud způsob dopravy pro návrat původně 
plánovaný nemůže být použitý.

11. Pokud plnění z titulu vzniku léčebných nákladů z některého z důvodů uvedených ve čl. 1 této 
části VPP-CP už poskytla plnění jiná osoba než pojišťovatel, pojišťovatel je povinný poskytnout 
pojistné plnění jen do výšky nákladů, které nebyly takovým plněním nahrazeny.

12. Pojišťovatel poskytne pojistné plnění podle tohoto článku i v případě nákladů, které vznikly 
pojištěném v důsledku teroristických činů. Pokud je území států, které byly do dne začátku pojištění 
jakýmikoliv státními orgány SR oficiálně označené jako státy/lokality, kde se teroristický útok 
očekává nebo do kterých se doporučuje zvážit cest (resp. nedoporučuje se cestovat) nebo byly 
uvedené na seznamu rizikových států, který pojišťovatel zveřejnil na svých obchodních místech 
nebo internetové stránce nebo v případě, pokud se v době tohoto vyhlášení státních orgánů či 
organizací navštíveného státu pojištění na území daného státu/lokality nachází a přesto stát/lokalitu 
neopustí v přiměřené době, má pojišťovatel právo pojistné plnění vzniknuté v důsledku terorismu 
zamítnout.

13. Pokud pojištěný během pojištěné cesty navštívil území státu/lokality, které byly do dne začátku 
pojištění státním orgánem oficiálně označené jako státy/lokality, kde došlo k epidemii nebo byla 
Světovou zdravotní organizací (WHO) vyhlášená pandemie a do kterých se doporučuje zvážit cestu 
(resp. se nedoporučuje cestovat) nebo byly uvedené v seznamu rizikových států, která pojišťovatel 
zveřejnil na svých obchodních místech nebo internetové stránce, má pojišťovatel právo pojistné 
plnění v důsledku choroby, která se v době vzniku pojistné události vyskytovala a šířila jako 
epidemie nebo pandemie, zamítnout.

 

 

Článek 4
Škody z plnění vyloučené
 

Kromě výluk uvedených v Části I č. 9 těchto VPP-CP je/jsou z plnění vyloučené i:

a) náklady v souvislosti s cestou podniknutou za účelem léčby,

b) náklady vynaložené bez souhlasu pojišťovatele, s výjimkou ambulantního ošetření a urgentní 
lékařské pomoci na odvrácení akutního nebezpečí ohrožení života a opatření na odstranění akutních 
bolestí,

c) ošetření nebo léčba nevyplývající z bezprostřední lékařské nezbytnosti,

d) náklady spojené s léčbou chorob existujících v době uzavření pojištění nebo chronických chorob, 
pokud nejde o akutní stav, v případě chronického onemocnění pojišťovatel uhradí jen náklady 
související s poskytnutím akutního ošetření a lékařskými úkony, které jsou nezbytné na odvrácení 
bezprostředního ohrožení života nebo zdraví pojištěného,

e) náklady na léčení duševních onemocnění včetně depresí, změn psychického stavu, kromě 
akutních reaktivních stavů vyvolaných objektivní událostí, bez předcházející psychiatrické 
anamnézy,

f) náklady způsobené rizikovým těhotenstvím,

g) náklady způsobené záměrným ukončením těhotenství,



h) náklady vynaložené z důvodu těhotenství vzniknuté po ukončení 26. týdne těhotenství, včetně 
porodu a jeho komplikací,

i) náklady spojené s umělým oplodněním a jakoukoliv léčbou sterility, těhotenskými testy a náklady 
spojené s antikoncepcí,

j) náklady vzniklé přímo nebo nepřímo s léčením sexuálně přenosných chorob, HIV, AIDS nebo 
úmrtím následkem těchto nemocí,

k) náklady vzniklé v důsledku vykonávání rizikových sportů a činností, pokud není v pojistné 
smlouvě dojednané jinak,

l) náklady vzniklé v důsledku vykonávání zimních sportů, pokud v pojistné smlouvě není dojednané 
jinak,

m) náklady vzniklé v důsledku vykonávání rizikových sportů, pokud v pojistné smlouvě není 
dohodnuté jinak,

n) náklady vzniklé v důsledku vykovávání rizikových povolání, pokud v pojistné smlouvě není 
dohodnuté jinak,

o) náklady spojené s léčbou v lázních, sanatoriích, léčebnách, zotavovnách a podobných zařízení za 
účelem léčebných nebo rehabilitačních procedur,

p) kosmetické zákroky, estetické a plastické operace,

q) náklady na protézy a pomocné prostředky (např. brýle, vložky), s výjimkou případů uvedených v 
čl. 3 odst. 1 písm. i) této části VPP-CP,

r) náklady na preventivní prohlídky a očkování s výjimkou očkování nezbytného v důsledku 
pojistné události,

s) náklady vzniklé v důsledku nevykonaných povinných očkování,

t) náklady na zubní ošetření nevyplývající z akutní bolesti, za zubní náhrady, korunky nebo úpravy 
čelisti, zubní strojky, můstky, odstranění zubního kamene a náklady související s léčbou 
paradentózy,

u) ošetření a léčba vědecky nebo lékařsky neuznávaná v SR,

v) ošetření a léčba vykonávaná členem rodiny,

w) škoda vzniklá v souvislosti se řízením motorového vozidla bez řidičského oprávnění,

x) léčba abstinenčních projevů při závislosti na alkoholu, drogách nebo jiných omamných látkách,

y) náklady vzniklé vědomým nedodržováním pokynů ošetřujícího lékaře, vědomým nepožitím nebo 
nesprávným používáním léků, které byly pojištěnému vydány na lékařský předpis,

z) přeprava, kremace a pohřeb pojištěného bez předcházejícího souhlasu pojišťovatele, resp. 
asistenční společnosti,

aa) zakoupení léků jejichž užívání vyplynulo z chorob známých už před začátkem cestování a léků, 
které pojištěný začal užívat ve státě trvalého pobytu,

ab)náklady na záchrannou činnost, které nebyly vynaložené v souvislosti se zraněním nebo náhlým 
onemocněním pojištěného,

ac) náklady vynaložené za nadstandardní nemocniční služby,

ad) náklady vynaložené na doplňkové výživné a posilňující preparáty, vitamíny, i když jsou lékařem 
předepsané a obsahují léčivé látky, dále prostředky, které se užívají preventivně a návykově a 
přípravy kosmetické.



Článek 5
Povinnosti v případě pojistné události
 

Kromě povinností uvedených v Části I čl. 10 odst. 2 těchto VPP-CP je pojištěný povinný:

a) při hospitalizaci předložit doklad o pojištění a bez zbytečného odkladu kontaktovat asistenční 
společnost uvedenou v pojistné smlouvě,

b) v případě zubního ošetření předložit pojišťovateli potvrzení o preventivní zubní prohlídce u 
zubního lékaře ne starší jak 1 rok před vznikem pojistné události

c) bezodkladně po návratu do SR předložit pojišťovateli doklady o platbách spojených s 
ambulantním léčením zaplaceným na místě v hotovosti

d) k likvidaci pojistné události předložit originály následujících dokladů:

da) hlášení pojistné události,

db) zprávu lékaře s uvedením diagnózy a přehledem lékařských úkonů, ve které je uvedená adresa 
lékaře nebo zdravotnického zařízení,

dc) účty potvrzující úhradu nákladů s uvedením jména pojištěného, razítkem a podpisem lékaře,

dd) lékařské předpisy a účty za léky,

de) doklady potvrzující vznik nákladů v souvislosti s lékařským ošetřením,

df) fotokopii pojistné smlouvy,

dg) na vyžádání pojišťovatele fotokopii dokladu o trvalém pobytu, resp. dlouhodobém přechodném 
pobytu a zdravotním pojištění,

dh) na vyžádání pojišťovatele další potřební doklady.

 

Článek 6
Rozsah základních asistenčních služeb
 

V případě pojistné události na žádost pojištěného poskytuje asistenční společnost tyto služby:

1. Pokud si pojištěného zdravotní stav vyžaduje z lékařského hlediska nezbytné úkony, asistenční 
společnost:

a) zabezpečí ošetření pojištěného lékařem,

b) zabezpečí zaslání nezbytných léků, které nejsou na místě k dispozici,

c) poskytne radu, na které zdravotnické zařízení se má pojištění obrátit,

d) vyšle pojištěnému zdravotní sestru na vykonání lékařsky předepsaných úkonů spojených s 
nezbytnou léčbou.

2. Pokud je třeba hospitalizace pojištěného, asistenční společnost:

a) vybere zdravotnické zařízení vhodné vzhledem na zdravotní stav pojištěného a převeze 
pojištěného do nemocnice,

b) průběžně se informuje o zdravotním stavu pojištěného a kontroluje způsob a průběh léčby,



c) pravidelně se ujišťuje, že ošetření a léčba jsou přiměřeně vykonávané,

d) zabezpečí převoz pojištěného do vhodnějšího zařízení v případě, že původně zvolené 
zdravotnické zařízení je nevhodné pro jeho zdravotní stav,

e) zabezpečí repatriaci pojištěného, pokud to jeho zdravotní stav umožňuje,

f) informuje nemocnici o způsobu placení účtu,

g) průběžně se informuje o zdravotním stavu pojištěného a odevzdává odkazy rodině pojištěného,

h) tlumočí personálu nemocnice požadavky pojištěného v případě, že vzniknou problémy s 
dorozumívacím jazykem.

3. V případě úmrtí pojištěného asistenční společnost zabezpečí repatriaci tělesných pozůstatků 
pojištěného nebo jejich zpopelnění nebo uložení v místě pojistné události.

 

 

Část III
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Článek 1
Předmět pojištění
 

1. V rámci úrazového pojištění se pojištění vztahuje na:

a) smrt pojištěného v důsledku úrazu,

b) trvalé následky na zdraví pojištěného v důsledku úrazu,

c) je-li to v pojistné smlouvě sjednáno, denní odškodné za hospitalizaci během dovolené (pojištěné 
pokažené dovolené)

 

Článek 2
Pojistná událost
 

1. Pojistnou událostí je úraz pojištěného. Úrazem se rozumí neočekávané a náhlé působení 
venkovních sil, kterým bylo pojištěnému nezávisle na jeho vůli způsobené tělesné poškození nebo 
smrt. Za úraz se považuje i stav, kdy následkem zvýšené svalové síly vyvinuté na končetiny nebo 
páteř dojde k vyskočení kloubu nebo přetržení svalů, šlach, vazů a pouzder. Pojistná ochrana 
zahrnuje taktéž neočekávané a nepřerušované působení vysokých nebo nízkých vnějších teplot, 
plynů, par a jedů (s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických), kterým bylo pojištěnému 
během trvání pojištění způsobeno nezávisle na jeho vůli tělesné poškození nebo smrt.

2. V případě, že se tělesné poškození projevilo, anebo smrt nastala po skončení pojištění, 
pojišťovatel je povinný plnit tehdy, pokud nastal úraz během trvání pojištění.

3. Pojišťovatel plní i za újmy na zdraví, které byly pojištěnému způsobeny:

a) místním hnisáním po vniknutí choroboplodných zárodků do otevřené rány způsobené úrazem,

b) nákazou tetanem nebo vzteklinou při úrazu,



c) diagnostickými, léčebnými a preventivními zákroky vykonanými za účelem léčení následků 
úrazu.

 

Článek 3
Pojištění plnění
 

1. Plnění v případě smrti úrazem. Jestliže pojištěný zemře na následky úrazu do jednoho roku ode 
dne, kdy k tomuto úrazu došlo, vzniká nárok na plnění ve výši pojistné sumy dohodnuté pro případ 
smrti. Od plnění se odečte už vyplacená suma plnění nebo záloha na plnění za trvalé následky 
tohoto úrazu.

2. Plnění za trvalé následky v důsledku úrazu:

a) jestliže úraz zanechá trvalé následky na zdraví pojištěného, je pojišťovatel povinný vyplatit z 
pojistné sumy tolik procent, kolika procentům zodpovídá rozsah trvalých následků po jejich 
ustálení, nejpozději však jeden rok po vzniku pojistné události, pro jednotlivá tělesná poškození 
podle tabulky pro hodnocení trvalých následků (dále jen „oceňovací tabulka“). Do oceňovací 
tabulky má pojištění právo u pojišťovatele nahlédnout. V případě, že se trvalé následky neustálily 
do tří let po úrazu, vyplatí pojišťovatel sumu zodpovídající procentu poškození na konci této lhůty. 
V případě, že oceňovací tabulka stanoví procentní rozpětí, určí pojišťovatel výšku plnění tak, aby v 
rámci daného rozpětí odpovídalo plnění povaze a rozsahu tělesného poškození způsobeného 
úrazem. Výši pojistného plnění určuje pojišťovatel podle oceňovací tabulky platné v době vzniku 
úrazu. Oceňovací tabulku může pojišťovatel doplňovat a měnit v závislosti od vývoje lékařské vědy 
nebo lékařské praxe,

b) jestliže se trvalé následky úrazu týkají části těla nebo orgánu, které byly poškozené už před 
úrazem, sníží pojišťovatel svoje plnění za trvalé následky o tolik procent, kolika procentům 
odpovídalo předcházející poškození určené též podle oceňovací tabulky, pokud v těchto VPP-CP 
není uvedeno jinak,

c) celkové plnění pojišťovatele pojištěnému za trvalé následky jednoho úrazu odpovídá nejvýše 
100% pojistné sumy podle oceňovacích tabulek.

3. V případě hospitalizace pojištěného během dovolené pojišťovatel pojištěnému plní ve formě 
denní odškodného, ve výši dohodnuté v pojistné smlouvě a za podmínek v těchto VPP-CP. Denní 
odškodné za hospitalizaci během dovolené:

a) jestliže vede úraz nebo onemocnění, které nejsou vyloučeny z pojistného krytí v části I až III 
těchto VPP-CP, k hospitalizaci během předem zakoupeného zájezdu (včetně individuálně předem 
zakoupeného ubytování za účelem dovolené), pojišťovatel vyplatí za každý den hospitalizace v 
zahraničí sumu dohodnutou v pojistné smlouvě. Celkový počet dní strávených v nemocnici je daný 
počtem nocí tam strávených.

b) Denní odškodné za hospitalizaci během dovolené se poskytuje nejdéle za dobu uvedenou v 
pojistné smlouvě, ne však déle než bylo trvání zakoupeného zájezdu podle smlouvy o zájezdu.

4. K úhradě všech škod vzniklých při hromadné pojistné události, tj. pojistné události, při níž dojde 
k úrazu několika osob pojištěných jednou pojistnou smlouvou, pojišťovatel poskytne všem 
poškozeným pojištěným osobám dohromady náhradu maximálně ve výši dvacetinásobku pojistné 
sumy sjednané na jednoho pojištěného v pojistné smlouvě. V případě, že je součet nároků některých 
poškozených vyšší, pojistné plnění se každému z nich snižuje v poměru dojednané pojistné sumy k 
součtu nároků všech poškozených.



Článek 4
Škody z plnění vyloučené
 

1. Kromě výluk uvedených v Části I čl. 9 těchto VPP-CP jsou z plnění vyloučené i:

a) úrazy vzniklé následkem duševní poruchy, změn psychického stavu nebo poruchy vědomí, 
mozkové mrtvice, epileptického záchvatu nebo jiného záchvatu způsobeného křečemi, které 
zachvátí celé tělo pojištěného, hluchoty nebo slepoty; pojistná ochrana je však poskytnuta, pokud 
tyto poruchy, změny psychického stavu nebo záchvaty byly způsobené úrazem podle čl. 2 této části 
VPP-CP,

b) úrazy, které utrpí osoba odkázaná na trvalou péči a osoba duševně nemocná; osoba odkázaná na 
trvalou péči je taková, která potřebuje k vykonávání běžných činností pomoc jiné osoby,

c) úrazy, které způsobí smrt pojištěné osoby starší 70 let,

d) úrazy způsobené účastí pojištěného na vojenských cvičeních,

e) úrazy vzniklé v důsledku vykonávání rizikových sportů a činností, pokud v pojistné smlouvě není 
dojednáno jinak,

f) úrazy vzniklé v důsledku vykonávání zimních sportů, pokud v pojistné smlouvě není dojednáno 
jinak,

g) úrazy vzniklé v důsledku vykonávání výkonnostních sportů, pokud v pojistné smlouvě není 
dojednáno jinak,

h) úrazy vzniklé v důsledku vykonávání rizikových povolání, pokud v pojistné smlouvě není 
dojednáno jinak,

i) následky diagnostických, léčebných a preventivních zákroků, které nebyly vykonány za účelem 
léčby následků úrazu nebo neodborných zákroků, které si pojištěný vykoná nebo si nechá vykonat 
na svém těle

j) otravy v důsledku požití pevných nebo kapalných látek. Uvedené neplatí u dětí do dovršení 10 let 
jejich života. U těchto dětí však zůstávají vyloučeny otravy potravinami.

2. Do pojistné ochrany není dále zahrnuto:

a) vznik a zhoršení kýly (hemií), nádorů všech druhů a původu, vznik a zhoršení aseptických zánětů 
šlachových pošiev, svalových úponů, mazových váčků a epikondylitíd, náhlé plotýnkové zádové 
syndromy, náhlé cévní příhody a odchlípení sítnice,

b) infekční nemoci, i když byly způsobené zraněním (kromě nákazy tetanem nebo vzteklinou podle 
čl. 2 odst. 3 písm. b) této části VPP-CPP),

c) zhoršení nemoci následkem úrazu,

d) tělesné poškození způsobené dlouhodobým přetížením organismu,

e) tělesné poškození vzniklé v důsledku nemoci z povolání,

f) úrazy těch částí organismu, které byly před sjednáním pojištění poškozeny úrazem nebo 
onemocněním a jejichž procentuální poškození před sjednáním pojištění bylo 70% a více.

 

Článek 5



Snížení pojistného plnění
 

Kromě snížení, zamítnutí, resp. odmítnutí pojistného plnění uvedeného v Části I čl. 8 těchto VPP-
CP, má pojišťovatel právo pojistné plnění snížit i:

a) v případě úrazu způsobeného zjevným přeceněním vlastních sil, schopností a znalostí, případně 
nedbalostí; pojišťovatel je oprávněný snížit pojistné plnění, maximálně však o jednu polovinu,

b) pokud k následkům úrazu přispěly i nemoci nebo tělesné vady pojištěného; pojišťovatel pojistné 
plnění snižuje v poměru k podílu spoluúčasti nemoci nebo tělesné vady, pokud tento podíl 
představuje alespoň 25%,

c) pokud zemře pojištěný v souvislosti s konáním, při kterém způsobil jinému těžkou újmu na 
zdraví, nebo smrt nebo jinak hrubě porušil důležitý zájem společnosti. Jde o takové konání, které 
svým obsahem nebo účelem odporuje zákonu nebo jiným všeobecně závažným předpisem; 
pojišťovatel je oprávněný pojistné plnění snížit až o jednu polovinu.

 

Článek 6
Povinnosti v případě pojistné události
 

Kromě povinností uvedených v Části I čl. 10 odst. 2 těchto VPP-CP je pojištěný povinen:

a) v případě úrazu, na který se vztahuje pojištění, bezodkladně vyhledat lékaře. Pojištěný se musí 
řídit pokyny lékaře a pokud je to možné, přispívat ke zmírnění následků úrazu,

b) oznámit pojišťovateli pojistnou událost, jakmile je to objektivně možné po návratu z cesty,

c) po vyrozumění pojišťovatele o pojistné události pojišťovatel zašle formulář o oznámení pojistné 
události, který je potřeba podle instrukcí v něm uvedených pravdivě vyplnit a obratem zaslat zpět 
pojišťovateli. Veškeré údaje týkající se pojistné události je stejně tak potřebné bezodkladně oznámit,

d) zabezpečit, aby všechny zprávy a posudky, které si pojišťovatel vyžádal, byly bezodkladně 
vyhotoveny,

e) umožnit pojišťovateli získat všechnu zdravotní dokumentaci, kterou si pojišťovatel vyžádá. Dále 
je povinný zbavit mlčenlivosti všechny lékaře, kteří pojištěného léčili nebo vyšetřovali i z jiných 
důvodů, než je daný úraz a zplnomocnit je k podání veškerých informací.

 

 

Část IV.
POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL

Článek 1
Předmět pojištění
 

Předmětem pojištění jsou zavazadla pojištěného, a to v rozsahu: osobní věci, cennosti, elektronické 
a optické přístroje a sportovní nářadí.

 



Článek 2
Pojistná událost
 

1. V případě osobních věcí má pojištěný právo na pojistné plnění, pokud mu byla škoda způsobena:

a) krádeží vloupáním nebo loupeží, případně odcizením celého motorového vozidla,

b) poškozením, zničením nebo ztrátou zavazadla při dopravní nehodě,

c) poškozením, zničením nebo ztrátou zavazadel způsobenou živelnou událostí,

d) ztrátou celých zavazadel odevzdaných při přepravě dopravci,

e) poškozením, zničením nebo ztrátou, k níž došlo v důsledku těžkého úrazu nebo náhlého 
onemocnění pojištěného, které znemožnilo pojištěnému disponovat osobními věcmi a vyžádalo si 
lékařské ošetření.

2. Pojištění se vztahuje na krádež osobních věcí vloupáním se do motorového vozidla, a to jen v 
případě současného plnění všech následujících podmínek:

a) pojištěný věrohodně prokáže, že došlo k násilnému vniknutí do vozidla a

b) osobní věci byly uloženy v uzamknutém zavazadlovém prostoru vozidla nebo uzavřeném a 
uzamknutém střešním nosiči („boxu“) tak, že je nebylo zvenku vidět a

c) na vozidle byly zamknuty všechny dveře, včetně zavazadlového prostoru a střešního nosiče, a 
vozidlo mělo úplně zavřená všechna okna.

3. V případě cenností, elektronických a optických přístrojů a sportovních potřeb má pojištěný právo 
na pojistné plnění, pokud mu byla škoda způsobena:

a) krádeží vloupáním nebo loupeží,

b) poškozením, zničením nebo ztrátou způsobenou živelnou událostí,

c) poškozením, zničením nebo ztrátou, k níž došlo v důsledku těžkého úrazu nebo náhlého 
onemocnění pojištěného, které znemožnilo pojištěnému disponovat cennostmi, elektronickými a 
optickými přístroji, sportovním nářadím a vyžádalo si lékařské ošetření.

4. V případě vzniku škody na cennostech, elektronických a optických přístrojích a sportovním 
nářadí se pojištění vztahuje jen na cennosti, elektronické a optické přístroje a sportovní potřeby, 
které:

a) v době pojistné události měl pojištěný u sebe nebo na sobě, pokud byly odcizeny při loupeži,

b) v době pojistné události byly pojištěným odevzdány v hotelu do individuální úschovy, nebo byly 
uzamčeny v ubytovacím zařízení, pokud byly odcizeny krádeží vloupáním.

 

Článek 3
Pojistné plnění
 

1. Pojistné plnění se vyplácí ve výši technické hodnoty.

2. Pojistné plnění nemůže převýšit skutečnou škodu způsobenou na věci pojistnou událostí. Škody 
způsobené pojistnou událostí nepřímo (například ušlý zisk) pojišťovatel nehradí.



 

Článek 4
Škody z plnění vyloučené
 

1. Kromě výluk uvedených v Části I čl. 9 těchto VPP-CP, jsou z plnění vyloučeny i škody na 
zavazadlech způsobené:

a) krádeží věcí ponechaných bez náležitého dohledu,

b) krádeží věcí bez překonání překážky,

c) krádeží věcí ze stanu nebo obytného přívěsu,

d) kapesní krádeží,

e) krádeží nebo zpronevěrou spáchanou zaměstnancem pojištěného při výkonu jeho zaměstnání,

f) krádeží zavazadel z otevřeného nákladního prostoru motorového vozidla nebo prostoru kabrioletu 
neuzavřeného střechou vozidla a krádeží zavazadel, která nebyla uzamknuta v zavazadlovém 
prostoru vozidla,

g) ztrátou nebo krádeží části věcí ze zavazadel odevzdaných při přepravě dopravci.

2. Z pojištění jsou vyloučeny i:

a) doklady, platební, čipové a magnetické karty, cestovní lístky, letenky, peníze v hotovosti, cenné 
papíry, ceniny a klíče,

b) nosiče záznamů (např. filmy, videokazety, CD, diskety) a záznamy na nich uložené,

c) motorová nebo nemotorová vozidla (včetně přívěsů), kromě kola, koloběžky, trojkolky bez 
motorového pohonu, čtyřkolky bez motorového pohonu, ručního vozíku nebo vozíku pro zdravotně 
postižené osoby,

d) lyže, snowboardy, sáně a jejich příslušenství, pokud v pojistné smlouvě nebylo dojednané jinak,

e) věci sloužící k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání, pokud nejsou vlastnictvím 
pojištěného jako fyzické nebo podnikající fyzické osoby,

f) umělecké předměty, starožitnosti a věci sběratelské hodnoty,

g) brýle, kontaktní čočky, protézy všeho druhu a jiné zdravotnické přístroje a materiál kromě vozíků 
pro invalidy, pokud k jejich poškození nebo zničení nedošlo při vážném poranění nebo náhlém 
onemocnění pojištěného, které si vyžádalo lékařské ošetření,

h) příslušenství a výbava motorových vozidel, obytných přívěsů a plavidel,

i) elektronické hry a jejich příslušenství včetně herních konzol a nosičů dat,

j) zbraně včetně jejich příslušenství a střeliva,

k) zvířata a rostliny,

l) potraviny, tabákové výrobky, alkoholické nápoje a jiné poživatiny.

 

Článek 5
Povinnosti pojištěného v případě pojistné události



 

1. Kromě povinností uvedených v Části I čl. 10 odst. 2 těchto VPP-CP je pojištěný povinný:

a) oznámit policii krádež zavazadel vloupáním nebo loupeží, případně v důsledku odcizení celého 
motorového vozidla, bez zbytečného odkladu, tj. v místě, které je nejblíže místu pojistné události,

b) v případě škody vzniklé v ubytovacím zařízení uplatnit u provozovatele zařízení svoje právo na 
náhradu škody,

c) v případě ztráty zavazadel při dopravě si u zodpovědného zástupce dopravce vyžádat vystavení 
zápisu o ztrátě,

d) v případě krádeže zavazadla z ubytovacího zařízení věrohodně prokázat, že došlo k vloupání do 
ubytovacího zařízení.

2. Pojištěný je dále povinný:

a) pojistnou událost oznámit písemně bez zbytečného odkladu po návratu z pojištěné cesty 
pojišťovateli,

b) předložit spolu s hlášením pojistné události pojišťovateli doklady dokazující oprávněnost jeho 
nároku na pojistné plnění, zejména:

ba) kopii pojistné smlouvy,

bb) oznámení o nahlášení a zprávu o výsledku vyšetření příslušného policejního orgánu, resp. jiný 
obdobný doklad,

bc) originál zápisu dopravce o ztrátě zavazadel,

bd) doklad o opravě poškozeného vozidla po vloupání,

be) doklady o nabytí poškozených, ztracených nebo odcizených věcí,

bf) originály letenek, zavazadlových a cestovních lístků,

bg) na vyžádání pojišťovatele další doklady.

3. V případě nalezení odcizených nebo ztracených zavazadel je pojištěný povinný:

a) bez zbytečného odkladu to písemně oznámit pojišťovateli,

b) jestliže byla zavazadla nalezena dřív, než bylo poskytnuto plnění, je pojištěný povinný nalezená 
zavazadla převzít zpět. Pojišťovatel uhradí přiměřené náklady na opravu těchto zavazadel, nutné na 
odstranění poškození, která vznikla v době, kdy byl pojištěný zbaven možnosti se zavazadly 
disponovat,

c) jestliže bylo pojistné plnění poskytnuto už před nalezením zavazadel, je pojištěný povinný 
nalezené věci převzít zpět a vrátit pojišťovateli vyplacené pojistné plnění snížené o případné 
přiměřené náklady na opravu a na odstranění poškození, která vznikla v době, kdy byl zbaven 
možnosti se zavazadly disponovat, maximálně však do 5 dní ode dne doručení výzvy pojišťovatele 
na vrácení pojistného plnění.

Část V.
POJIŠTĚNÍ ZODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Článek 1
Předmět pojištění



 

Předmětem pojištění je zodpovědnost za škodu způsobenou pojištěným jiné osobě na:

a) zdraví

b) věci.

 

 

Článek 2
Pojistná událost
 

1. Z pojištění zodpovědnosti za škodu má pojištěný právo, aby za něho pojišťovatel podle 
pojistných podmínek nahradil škodu v souvislosti s jeho běžnou činností, za kterou pojištěný 
zodpovídá podle občanskoprávních předpisů státu, na jehož území škoda vznikla. Za běžnou činnost 
se považuje činnost spojená s pojištěnou cestou.

2. Pojištění se vztahuje na zodpovědnost za škodu na zdraví, včetně nákladů při usmrcení a za 
škodu na věci třetí osoby. Pojištění se rovněž vztahuje na právní ochranu před neoprávněně 
vzneseným nárokem na náhradu této škody.

3. Pojišťovatel uhradí za pojištěného náklady občanského soudního řízení nebo mimosoudního 
projednání nároků na náhradu škody, vyplývající z pojistné události, pokud bylo toto řízení 
nevyhnutelné k zjištění zodpovědnosti pojištěného, nebo výšky nároků.

 

 

Článek 3
Pojistné plnění
 

1. K úhradě všech škod, které byly způsobeny jednou pojistnou událostí, včetně náhrady nákladů 
řízení podle článku 2 odst. 3 této části VPP-CP, pojišťovatel poskytne náhradu maximálně ve výši 
pojistné sumy sjednané v pojistné smlouvě.

2. K úhradě všech škod z pojistných událostí, které nastaly během pojištěné cesty, pojišťovatel 
poskytne náhradu maximálně ve výši trojnásobku dohodnutých pojistných sum.

3. Pokud o povinnosti pojištěného nahradit škodu rozhoduje soud nebo jiný oprávněný orgán, 
pojišťovatel poskytne pojistné plnění podle jeho rozhodnutí až potom, kdy rozhodnutí nabylo 
právoplatnosti.

 

Článek 4
Škody z plnění vyloučené
 

1. Kromě výluk uvedených v Části I čl. 9 těchto VPP-CP je z plnění vyloučená i zodpovědnost 
pojištěného za škodu.:

a) uznanou nad rámec stanovený právními předpisy,

b) způsobenou blízkým osobám, členům společné domácnosti,



c) na majetku spolucestující osoby,

d) způsobenou provozem, vlastnictvím a držením motorových nebo nemotorových vozidel a 
ostatních motorových dopravních prostředků,

e) způsobenou na věci, kterou pojištěný převzal od jiného a která má být předmětem jeho závazku,

f) způsobenou v souvislosti s držením nebo používáním zbraně,

g) způsobenou v důsledku vykonávání rizikových sportů a činností, pokud v pojistné smlouvě není 
dojednáno jinak,

h) způsobenou v důsledku vykonávání zimních sportů, pokud v pojistné smlouvě není dojednáno 
jinak,

i) způsobenou v důsledku vykonávání výkonnostních sportů, pokud v pojistné smlouvě není 
dojednáno jinak,

j) způsobenou při výkonu povolání, podnikání, nebo jiné výdělečné činnosti,

k) způsobenou v důsledku duševních poruch a duševních nemocí pojištěného,

l) způsobenou přenosem pohlavních nemocí a viru HIV,

m) způsobenou na klenotech nebo na jiných věcech umělecké hodnoty, historické nebo sběratelské 
hodnoty (jako například sochy, obrazy nebo sbírky známek apod.),

n) způsobenou na životním prostředí,

o) způsobenou na cizích věcech vypůjčených, pronajatých nebo převzatých do úschovy,

p) škody na majetku způsobenou zvířetem, za které pojištěný zodpovídá.

2. Pojišťovatel nehradí ušlý zisk, pokuty, peněžité tresty nebo sankční náhrady.

 

 

Článek 5
Povinnosti pojištěného v případě pojistné události
 

1. Kromě povinností uvedených v Části I čl. 10 odst. 2 těchto VPP-CP je pojištěný:

a) povinný bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovateli vznik události, která by mohla být 
důvodem vzniku práva na pojistné plnění,

b) oprávněný uznat rozsah zodpovědnosti nebo vyrovnat nárok poškozeného jen s předcházejícím 
písemným souhlasem pojišťovatele. To neplatí pro jednoduché přiznání skutku nebo konání na 
odvrácení hrozící škody nebo na zmírnění jejích následků.

c) je-li proti pojištěnému v souvislosti s pojistnou událostí zahájeno soudní řízení, je pojištěný 
povinný:

ca) předem projednat s pojišťovatelem jakékoliv použití právních služeb,

cb) řídit se pokyny pojišťovatele a na základě vzájemné dohody se nechat zastupovat určeným 
právním zástupcem,

cc) všechny doklady, které se týkají řízení, odevzdat pojišťovateli ihned po jejich obdržení.

2. Jestliže pojišťovatel nahradil za pojištěného škodu, přechází na něho právo pojištěného na 
náhradu škody nebo jiné obdobné právo, které mu v souvislosti s jeho zodpovědností za škodu 
vzniklo vůči jinému.



 

Článek 6
Nárok pojišťovatele na náhradu pojistného plnění
 

Jestliže pojištěný porušil povinnosti uvedené v těchto VPP-CP, pojišťovatel má proti němu právo na 
náhradu poskytnutého pojistného plnění, a to úměrně k závažnosti porušení povinnosti, pokud toto 
porušení:

a) mělo vliv na vznik nebo zvětšení rozsahu následků pojistné události,

b) znemožnilo získat důkaz o tom, zda škoda vznikla ve smyslu ustanovení pojistné smlouvy.

 

Část VI.
POJIŠTĚNÍ STORNOVACÍCH POPLATKŮ

Článek 1
Předmět pojištění
 

Pojištění se vztahuje na platby za předem objednané služby (doprava, ubytování, strava a jiné 
služby v rámci zájezdu) nebo jejich kombinaci, nabízené cestovní kanceláří, cestovní agenturou 
nebo jiným poskytovatelem.

 

Článek 2
Pojistná událost
 

Pojistnou událostí je zrušení pojištěné cesty, která byla objednána, potvrzena cestovní kanceláří 
nebo cestovní agenturou nebo jiným poskytovatelem a zaplacena, a to z důvodu:

a) vážného akutního onemocnění nebo úrazu, které utrpěl pojištěný, jeho blízká osoba nebo 
spolucestující a které vyžadují z lékařského hlediska připoutání na lůžko nebo hospitalizaci,

b) smrti pojištěného nebo osoby jemu blízké nebo spolucestujícího,

c) značné škody na majetku pojištěného nebo spolucestujícího vzniklé v době trvání pojištění, které 
byly způsobeny následkem živelní události nebo trestného činu třetí osoby, pokud pojištěný 
prokáže, že z tohoto důvodu nemůže nastoupit na pojištěnou cestu,

d) zničení/ztráty cestovních dokladů pojištěného nebo spolucestujícího v důsledku živelní události 
méně než 3 pracovní dny před nástupem na pojištěnou cestu,

e) povolání pojištěného nebo spolucestujícího na vojenské cvičení, jestliže pojištěný nebo 
spolucestující prokáže, že povolávací rozkaz mu byl doručen až po sjednání pojištění.

 

 



Článek 3
Pojistné plnění
 

Pojišťovatel uhradí pojištěnému náklady, které mu vznikly zrušením cesty. Při zrušení pojištěné 
cesty z důvodů uvedených v čl. 2 této části VPP-CP, které nastaly spolucestujícímu, který není 
blízkou osobou pojištěného, pojišťovatel poskytne pojistné plnění v případě, že by pojištěný musel 
vycestovat na pojištěnou cestu sám.

 

 

Článek 4
Škody z plnění vyloučené
 

Kromě výluk uvedených v Části I čl. 9 těchto VPP-CP je z plnění vyloučené i zrušení pojištěné 
cesty:

a) pro akutní zhoršení onemocnění, úrazu nebo jejich následky, které existovaly před datem 
uzavření pojistné smlouvy, i když doposud nebyly léčené,

b) z důvodu záměrně ukončeného těhotenství,

c) z důvodu rizikového těhotenství, s výjimkou případu, kdy pojištěná osoba nevěděla, ani nemohla 
v době uzavření pojistné smlouvy vědět o tom, že je těhotná,

d) z důvodu normálního těhotenství a jeho jakýchkoliv následků a komplikací včetně porodu a 
komplikací s ním souvisejících, s výjimkou případů, kdy pojištěná osoba v době objednání pojištěné 
cesty nevěděla a nemohla vědět, že je těhotná a začátek cesty je po ukončení 26. týdne těhotenství,

e) z důvodu periodických kontrolních zdravotních vyšetření nebo plánovaných zdravotních zákroků 
nebo jejich následků,

f) z důvodu, že pojištěný před odjezdem neabsolvoval očkování povinné v ČR nebo v zemi 
pojištěné cesty,

g) z důvodu zhoršení stavu pojištěného při chronických nemocech existujících v době uzavření 
pojištění, které si vyžaduje lékařské ošetření,

h) z důvodu ztráty nebo krádeže cestovních dokladů, kromě případů podle čl. 2 písm. d) této části 
VPP-CP.

 

 

Článek 5
Povinnosti pojištěného v případě pojistné události
 

1. Při vzniku pojistné události je pojištěný povinný oznámit cestovní kanceláři, resp. cestovní 
agentuře nebo jinému poskytovateli, zrušení účasti na zájezdu nejpozději do dvou pracovních dnů 
po vzniku skutečnosti, která mu zabránila zúčastnit se zájezdu tak, aby to nemělo za následek 
zvýšení stornopoplatku.

2. Kromě povinností uvedených v Části I čl. 10 odst. 2 těchto VPP-CP je pojištěný v případě 
pojistné události povinný předložit:



a) kopii pojistné smlouvy,

b) potvrzení vystavené cestovní kanceláří, resp. cestovní agenturou nebo jiným poskytovatelem, o 
stornování pojištěné cesty,

c) účetní doklad (příjmový pokladní doklad, výpis z bankovního účtu) o zakoupení zájezdu,

d) stornofakturu cestovní kanceláře, resp. cestovní agentury nebo jiného poskytovatele, a výdajový 
pokladní doklad,

e) lékařskou zprávu, zprávu ošetřujícího lékaře a jinou potřebnou dokumentaci, například výpis z 
účtu pacienta u zdravotní pojišťovny, výpis ze zdravotní dokumentace apod.

3. Pokud zruší pojištěný cestu z důvodů uvedených v čl. 2 této části VPP-CP, je povinný předložit 
pojišťovateli dokumenty dokazující vznik pojistné události; v případě onemocnění nebo úrazu je 
pojištěný povinný přeložit pojišťovateli potvrzení ošetřujícího lékaře, který nesmí být jeho 
příbuzným a které musí být vystavené před plánovaným začátkem cesty.

 

 

Část VII.
POJIŠTĚNÍ PŘEDČASNÉHO NÁVRATU ZE ZÁJEZDU
 

Článek 1
Předmět pojištění
 

Pojištění se vztahuje na poplatky za předem objednané služby (doprava, ubytování, strava a jiné 
služby v rámci zájezdu) nebo jejich kombinaci, nabízené cestovní kanceláří, cestovní agenturou 
nebo jiným poskytovatelem.

 

 

Článek 2
Pojistná událost
 

Pojistnou událostí je předčasný návrat z pojištěné cesty nebo předčasné ukončení pojištěné cesty 
před termínem ukončení pojištěné cesty, která byla objednaná, potvrzená cestovní kanceláří nebo 
cestovní agenturou nebo jiným poskytovatelem a zaplacená, a to z důvodu:

a) akutního zdravotního stavu pojištěného, jeho blízké osoby nebo spolucestujícího, vyžadujícího 
jeho repatriaci odsouhlasenou pojišťovatelem, resp. asistenční společností,

b) smrti pojištěného nebo jeho blízké osoby nebo spolucestujícího,

c) značné škody na majetku pojištěného v místě trvalého bydliště pojištěného nebo značné škody na 
majetku spolucestujícího v místě trvalého bydliště spolucestujícího, vzniklé v době trvání pojištění, 
která byla způsobena následkem živelní události nebo trestného činu třetí osoby.

 

 

Článek 3
Pojistné plnění



 

1. Náklady za nevyčerpané služby se počítají ode dne následujícího po ukončení čerpání služeb, na 
které má pojištěný v rámci pojištěné cesty nárok. Základem výpočtu je cena pojištěných služeb 
uvedená v pojistné smlouvě. Z této částky se odpočítá hodnota čerpaných služeb a jakékoliv plnění 
poskytnuté cestovní kanceláří, cestovní agenturou nebo jiným poskytovatelem.

2. Z důvodů uvedených v čl. 2 této části VPP-CP, které nastali spolucestujícímu, který není osobou 
blízkou pojištěného, pojišťovatel poskytne pojistné plnění v případě, že by pojištěný musel 
pokračovat v pojištěné cestě sám.

 

 

Článek 4
Povinnosti v případě pojistné události
 

1. V případě předčasného návratu je pojištěný povinný se okamžitě telefonicky spojit s asistenční 
společností a odsouhlasit možnost a způsob návratu. V případě porušení této povinnosti má 
pojišťovatel právo pojistné plnění snížit, resp. zamítnout.

2. Kromě povinností uvedených v Části I čl. 10 odst. 2 těchto VPP-CP je pojištěný v případě vzniku 
pojistné události povinný předložit:

a) kopii pojistné smlouvy,

b) účetní doklad (příjmový pokladní doklad, výpis z bankovního účtu) o zakoupení zájezdu, resp. 
pojištěných služeb,

c) potvrzení vystavené cestovní kanceláří, resp. cestovní agenturou nebo jiným poskytovatelem, o 
výši nákladů za nevyčerpané služby při předčasném návratu,

d) lékařskou zprávu, zprávu ošetřujícího lékaře a jinou potřebnou dokumentaci.

 

 

Část VIII.
POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÝCH ASISTENČNÍCH SLUŽEB

Článek 1
Předmět pojištění
 

Předmětem pojištění je poskytnutí doplňkových asistenčních služeb v rozsahu:

1. Právní pomoc: Pojišťovatel v případě, že je na území uvedeném v pojistné smlouvě vůči 
pojištěnému vedeno, nebo bezprostředně hrozí, že bude vedené, trestné nebo přestupkové řízení 
nebo občansko-právní řízení, pojištěnému na požádání zprostředkuje právní pomoc v zahraničí a 
uhradí náklady až do výše pojistné sumy uvedené v OPP-CP. To neplatí pro případy související s 
provozem motorového vozidla pojištěným nebo s výkonem jeho povolání, nebo při obvinění z 
držby, užívání nebo obchodování s omamnými látkami, psychotropními látkami nebo s drogami 
nebo když je pojištěný obviněný za skutky související s činností v politické straně, náboženském 
hnutí nebo jiné organizaci obdobného druhu. Toto pojištění nezahrnuje složení kauce, není-li v 
pojistné smlouvě uvedeno jinak.



2. Ztráta dokladů: V případě ztráty osobních nebo cestovních dokladů, peněz nebo uvěrových 
karet v souvislosti s pojistnou událostí definovanou v částech II a IV těchto VPP-CP pojišťovatel:

a) poskytne pojištěnému na jeho žádost pokyny nutné k vyřešení situace a k minimalizaci ztrát,

b) poskytne pomoc při umoření nebo zablokování dokladů v peněžních ústavech, u dopravců apod., 
jestliže k tomu byl pojištěným písemně zplnomocněný,

c) v případě ztráty cestovního pasu pojišťovatel uhradí nevyhnuté náklady na obstarání náhradních 
dokladů. Náklady na obstarání náhradních dokladů zahrnují výlučně výdaje za cestovné v 
souvislosti s přepravou na příslušný zastupitelský úřad a telefonáty spojené s vyřizováním 
náhradních cestovních dokladů.

3. Změna cesty: Bude-li průběh pojištěné cesty pozměněný následkem závažné nepředvídatelné 
události, informuje o tom pojišťovatel na žádost pojištěného jeho příbuzné nebo zaměstnavatele.

4. Asistence při předčasném návratu: Pojišťovatel uhradí pojištěnému nutné náklady na návrat z 
pojištěné cesty z důvodu smrti nebo vážného onemocnění blízké osoby, které si vyžádalo 
hospitalizaci, nebo svého zástupce v zaměstnání nebo v podnikání nebo z důvodu vzniku značné 
škody na majetku v místě trvalého bydliště pojištěného, která byla způsobená následkem živelné 
události, nebo trestného činu třetí osoby nebo živelné události katastrofického rozsahu, epidemie 
nebo pandemie v místě pobytu pojištěného, které znemožnila nebo výrazně omezila jeho setrvání v 
místě pobytu, pokud byly tyto náklady vynaložené s jeho souhlasem nebo souhlasem asistenční 
společnosti a původně plánovaný dopravní prostředek nemohl být použitý. V případě porušení této 
povinnosti uhradí pojišťovatel náklady za předčasný návrat jen do takové výše, za kterou by 
předčasný návrat zorganizovala, resp. uhradila asistenční společnost.

5. Technická asistence: V případě vzniku značné škody na majetku pojištěného v místě jeho 
bydliště následkem živelní události, vloupání nebo jiné náhlé náhodné škodové události, která 
nastala v době pojištěné cesty, pojišťovatel na požádání poskytne k odvrácení možného rozšíření již 
vzniklé škody nevyhnutnou technickou pomoc až do výše pojistné sumy uvedené v OPP-CP.

6. Doprava zástupce: Dojde-li k přerušení pojištěné pracovní cesty z důvodu smrti nebo vážného 
onemocnění nebo úrazu pojištěného, vyžadujícího hospitalizaci nebo repatriaci, nebo k 
předčasnému návratu pojištěného z důvodů uvedených v ods. 4 tohoto článku, pojišťovatel uhradí 
náklady na dopravu jednoho zástupce pojištěného, který bude pokračovat v přerušené cestě. Tyto 
náklady pojišťovatel uhradí, jen když byly vynaloženy s jeho předcházejícím souhlasem. Pokud tyto 
náklady byly vynaložené bez předcházejícího souhlasu pojišťovatele nebo asistenční společnosti, 
uhradí pojišťovatel náklady za dopravu zástupce jen do takové výše nákladů, za kterou by dopravu 
zástupce zorganizovala, nebo uhradila asistenční společnost.

7. Opožděné dodání zavazadel: Při opožděném dodání zavazadel leteckou společností během 
pojištěné cesty do zahraničí má pojištěný nárok na vyplacení náhrady za nákup nevyhnutných 
oděvů a toaletních potřeb do výše pojistné sumy uvedené v OPP-CP, jestliže zavazadla nebyla 
dodána leteckou společností po příletu pojištěného na místo určení do časového limitu uvedeného v 
OPP-CP. Náhrada za věci nakoupené po příletu bude poskytnutá na základě předloženého potvrzení 
letecké společnosti o zpoždění zavazadel a dokladů potvrzujících vznik uvedených nákladů.

 

 

Část IX.
POJIŠTĚNÍ ZPOŽDĚNÍ LETU A ZPOŽDĚNÍ JINÉHO DOPRAVNÍHO PROSTŘEDKU

Článek 1
Předmět pojištění



 

Předmětem pojištění je:

a) zpoždění letu, nebo

b) zpoždění jiného dopravního prostředku.

 

 

Článek 2
Pojistná událost
 

1. Zpoždění letu je pojistnou událostí, pokud je rezervovaný a potvrzený let do místa pobytu, resp. z 
místa pobytu zpět do výchozí země, opožděný o více než 6 hodin nebo je zrušený z důvodu 
neočekávané stávky, nepříznivého počasí, živelní události, havárie nebo selhání techniky.

2. Zpoždění dopravního prostředku je pojistnou událostí, pokud při cestě do místa pobytu, resp. z 
místa pobytu zpět do výchozí země, pokud byla tato doprava zahrnuta do zájezdu zakoupeného v 
cestovní kanceláři, cestovní agentuře nebo u jiného poskytovatele, dojde ke zpoždění o více než 3 
hodiny z důvodu havárie nebo selhání techniky. Pojištěný je v takovém případě povinný 
hodnověrně doložit zpoždění dopravního prostředku a jeho důvod.

 

Článek 3
Pojistné plnění
 

1. V případě pojistné události podle čl. 2 odst. 1 této části VPP-CP hradí pojišťovatel pojištěnému, 
na základě předložených účtů, nutné výdaje na občerstvení (s výjimkou alkoholu a tabákových 
výrobků) a základní hygienické potřeby až do pojistné sumy uvedené v OPP-CP.

2. V případě pojistné události podle čl. 2 odst. 2 této části VPP-CP hradí pojišťovatel pojištěnému 
pojistnou sumu uvedenou v OPP-CP.

 

Článek 4
Škody z plnění vyloučené
 

Kromě výluk uvedených v Části I čl. 9 těchto VPP-CP, jsou z plnění vyloučené i škody:

a) dojde-li ke zpoždění nepravidelné letecké linky (charteru),

b) způsobené zpožděním dopravního prostředku z provozních důvodů přepravců,

c) způsobené stávkou, provozním nebo jiným důvodem, které způsobily zpoždění letu nebo jiného 
dopravního prostředku, které byly známé v den rezervace letu nebo jiného dopravního prostředku,

d) pokud pojištěný zmeškal let, resp. odjezd jiného dopravního prostředku vlastním zaviněním,

e) pokud pojištěný neprošel odbavovacím prostorem,

f) následné škody způsobené zpožděním dopravního prostředku, jako například ušlý zisk, ušlá mzda 



apod.

 

Článek 5
Povinnosti v případě pojistné události
 

Kromě povinností uvedených v Části I čl. 10 odst. 2 těchto VPP-CP je pojištěný v případě pojistné 
události povinný předložit:

a) originál letenky nebo cestovního lístku a doklad o rezervaci s datem rezervace,

b) potvrzení přepravce o zpoždění letu nebo jiného dopravního prostředku, resp. o přerušení cesty, s 
uvedením důvodu a času odletu/odjezdu následujícího letu/jiného dopravního prostředku,

c) originál účetních dokladů za občerstvení a/nebo hygienické potřeby.

 

 

Část X
POJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA ZÁCHRANNOU ČINNOST
 

Článek 1
Předmět pojištění
 

Předmětem pojištění jsou náklady, které jsou spojené se záchrannou činností vykonanou v horské 
oblasti:

a) horskou službou na území SR, během pojištěné cesty,

b) záchrannou službou na území mimo SR, během pojištěné cesty.

 

 

Článek 2
Pojistná událost vzniklá na území SR
 

I. Pojistná událost vzniklá na území SR
1. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného uhradit horské službě náklady na úkony 
záchranné činnosti vykonané během pojištěné cesty.

2. Pojišťovatel je povinný poskytnout pojistné plnění tím, že hradí:

a) náklady spojené se záchrannou činností pracovníků horské služby v horské oblasti s použitím 
přiměřených specifických prostředků,

b) přepravu z horské oblasti do zdravotnického, resp. ubytovacího zařízení přiměřeným dopravním 
prostředkem,

c) nezbytné ošetření vykonávané horskou službou, za účelem odvrácení nebezpečenství ohrožení 
života a akutních bolestí.



 

II. Pojistná událost vzniklá mimo území SR
1. Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného uhradit záchranné službě náklady za úkony 
záchranné činnosti vykonané během pojištěné cesty.

2. Pojišťovatel je povinný poskytnout pojistné plnění tím, že hradí:

a) náklady spojené se záchrannou činností pracovníků záchranné služby s použitím přiměřených 
specifických prostředků,

b) přepravu do ubytovacího zařízení přiměřeným dopravním prostředkem.

 

 

Článek 3
Škody z plnění vyloučené
 

Kromě výluk uvedených v Části I čl. 9 těchto VPP-CP, jsou z plnění vyloučené i:

a) škody vzniklé v důsledku hrubého a vědomého porušení bezpečnostních nebo právních předpisů, 
resp. usměrnění horské nebo záchranné služby,

b) úkony nevyplývající z nezbytné ochrany života a zdraví, a to včetně zbytečné záchranné činnosti, 
vyvolané v důsledku toho, že pojištěný chybně informoval, resp. opomenul informovat o trase túry, 
místě akce, resp. změně trasy, místa nebo času návratu,

c) náklady vzniklé v důsledku vykonávání rizikových sportů a činností, pokud v pojistné smlouvě 
není dojednané jinak,

d) náklady vzniklé v důsledku vykonávání výkonnostních sportů, pokud v pojistné smlouvě není 
dojednané jinak,

e) náklady vzniklé v důsledku vykonávání rizikových povolání, pokud v pojistné smlouvě není 
dojednané jinak,

f) náklady na záchrannou činnost na území mimo SR, které vyly vynaloženy v souvislosti se 
zraněním nebo náhlým onemocněním pojištěného.

 

 

Článek 4
Povinnosti pojištěného
 

Kromě povinností uvedených v Části I. čl. 10 odst. 1 těchto VPP-CP je pojištěný povinný i:

a) dodržovat pravidla bezpečného pohybu v horské oblasti, dodržovat pokyny a zákazy horské nebo 
záchranné služby, řídit se výstražnými, informačními a jinými zařízeními souvisejícími s 
bezpečností osob v horské oblasti,

b) dodržovat všeobecně závazné právní předpisy,

c) dodržovat pravidla chování se na lyžařské trati stanovené provozovatelem tratě,

d) zapsat se před začátkem vycházky, túry nebo výstupu do knihy vycházek a výstupů, pokud 
takovou povinnost má.



 

 

Článek 5
Povinnosti v případě pojistné události
 

Kromě povinnosti uvedených v Části I č. 10 odst. 2 těchto VPP-CP je pojištěný povinný:

a) v případě vzniku škodové události bezodkladně kontaktovat horskou službu nebo záchrannou 
službu,

b) pojišťovateli předložit originály účtů potvrzující úhradu nákladů, resp. fakturu na úhradu 
nákladů,

c) pojišťovateli předložit doklady potvrzující vznik nákladů, v souvislosti s úkony horské služby 
nebo záchranné služby

d) předložit na vyžádání pojišťovatele další doklady.

 

 

Část XI
Závěrečná ustanovení
 

1. Informace o zdravotním stavu pojištěného, které se pojišťovatel dozví, smí použít jen pro svoji 
potřebu, resp. potřebu asistenční společností, jinak jen se souhlasem pojištěného.

2. Asistenční služby jsou poskytované v rámci možností daných právními předpisy a jsou 
podmíněné souhlasem kompetentních orgánů. Pojišťovatel není zodpovědný za opoždění či 
znemožnění výkonu asistenčních služeb v důsledku válečných událostí, vnitřních nepokojů, rizika 
jaderné energie, teroristického činu, živelné události nebo jiné objektivní nemožnosti zasáhnout.

3. V pojistné smlouvě je možné odchýlit se od jednotlivých ustanovení těchto VPP-CP. Jakákoliv 
odchylka od těchto VPP-CP dojednaná v pojistné smlouvě je účinná nejdřív momentem, kdy se 
smluvní strany na této změně dohodli.

4. Na přepočet peněžních sum v těchto VPP-CP byl použitý konverzní kurz 1 EUR = 30,1260 SKK.

5. Pojistník svým podpisem na pojistné smlouvě potvrzuje, že byl před uzavřením pojistné smlouvy, 
během období povinnosti duálního zobrazování, pojišťovatelem obeznámený s výškou všech cen, 
plateb a jiných hodnot, uvedených v pojistné smlouvě, které podléhají duálnímu zobrazování ve 
smyslu příslušných právních předpisů, ve měně Slovenské republiky platné ke dni uzavření pojistné 
smlouvy a zároveň v měně určené na informativní účely.

 

V Bratislavě schválené dne 22.6.2009
 


	Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění a asistenční služby

