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Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění – UCZ/Ces/05     
 
Obecná část 
 
1. Úvodní ustanovení 
1.1. Cestovní pojištění, které uzavírá UNIQA pojišťovna, a.s. (dále jen „pojistitel“), se řídí právním řádem České republiky (dále 
jen „ČR“). Platí pro něj zákon o pojistné smlouvě, zákon o pojišťovnictví, příslušná ustanovení občanského zákoníku, tyto 
všeobecné pojistné podmínky (dále jen „VPP“) a smluvní ujednání. Obsahují-li některé z výše uvedených podmínek v souladu 
se zákonem odchylnou úpravu, platí ustanovení uvedená v pojistných podmínkách nebo přímo v pojistné smlouvě.  
1.2. V rámci cestovního pojištění je možné sjednat následující druhy pojištění, které jsou dále upraveny ve zvláštní části těchto 
VPP : 

A) Pojištění léčebných výloh 
B) Pojištění asistenčních služeb 
C) Úrazové pojištění 
D) Pojištění odpovědnosti za škodu 
E) Pojištění cestovních zavazadel 
F) Pojištění stornovacích poplatků 

1.3. Pojištění uvedená v bodě 1.2. pod písmeny A), B), D), E) a F) se sjednávají jako pojištění škodová, pojištění uvedené pod 
písmenem C) se sjednává jako pojištění obnosové. 
 
2. Všeobecná ustanovení         
2.1. Na základě uzavřené pojistné smlouvy se pojistitel zavazuje v případě vzniku pojistné události poskytnout ve sjednaném 
rozsahu plnění a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. 
2.2. Pojistné částky a výše spoluúčasti pojištěného na jednotlivé druhy cestovního pojištění jsou uvedeny v pojistné smlouvě. 
Spoluúčastí se rozumí částka, kterou se pojištěný podílí na plnění z každé pojistné události a kterou pojistitel odečte od 
přiznaného pojistného plnění. 
2.3. Pro právní úkony, týkající se pojištění, je třeba písemné formy. Veškeré změny musí být provedeny písemně, jinak jsou 
neplatné. 
                                                                                     
3. Doba trvání pojištění, pojistné období   
3.1. Všechny druhy cestovního pojištění, kromě pojištění stornovacích poplatků, vznikají od 0.00 hodin dne sjednaného 
v pojistné smlouvě jako počátek pojištění, nejdříve však od data a času sjednání pojištění uvedeného v pojistné smlouvě a 
zanikají ve 24.00 hodin dne sjednaného v pojistné smlouvě jako konec pojištění. Pojištění stornovacích poplatků vzniká od data 
a času sjednání pojištění a zaniká ve 24.00 hodin dne sjednaného v pojistné smlouvě jako počátek pojištění. 
3.2. Pojistná smlouva nabývá účinnosti nejdříve okamžikem úhrady celé částky jednorázového pojistného,  nebylo-li v pojistné 
smlouvě dohodnuto jinak. 
3.3. Cestovní pojištění nelze přerušit, není-li ujednáno jinak. 
 
4. Územní platnost pojištění  
4.1. Všechny druhy cestovního pojištění, kromě pojištění stornovacích poplatků, jsou platné v zeměpisné zóně sjednané 
v pojistné smlouvě – vždy však s výjimkou území České republiky (dále jen „ČR“) a států, kde má pojištěný trvalý nebo 
přechodný pobyt či je jejich občanem, pokud není v pojistné smlouvě ujednáno jinak. 
4.2. Pojištění sjednané pro zeměpisnou zónu 1 se vztahuje jen na pojistné události, které nastaly na zeměpisném území Evropy 
včetně ostrovů náležících evropským státům a na území Egypta, Izraele, Maroka, Tuniska a Turecka. Pojištění sjednané pro 
zeměpisnou zónu 2 se vztahuje na pojistné události, které nastaly na území všech států světa.      
 
5. Pojistné           
5.1. Pojistné je úplatou za poskytování pojištění. Výše pojistného se určuje na základě sazeb stanovených pojistitelem pro 
jednotlivé druhy pojištění podle zásad pojistné matematiky.  
5.2. Pojistné se stanoví pro celou sjednanou dobu pojištění (jednorázové pojistné), není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 
 
6. Pojistné plnění 
6.1. Pojistitel poskytuje pojistné plnění maximálně do výše sjednaných pojistných částek. V pojistné smlouvě může být sjednána 
spoluúčast pojištěného na plnění. 
6.2. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů ode dne, kdy pojistitel skončí šetření nutné ke zjištění rozsahu své povinnosti plnit. 
Pojistitel je povinen ukončit šetření do 3 měsíců po tom, co mu byla událost, se kterou je spojen požadavek na plnění, 
oznámena. Nemůže-li ukončit šetření v této lhůtě, je pojistitel povinen sdělit osobě, které má vzniknout nebo vzniklo právo na 
pojistné plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit, a poskytnout jí na její žádost přiměřenou zálohu. Lhůtu lze dohodou 
prodloužit. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno nebo ztíženo z viny oprávněné osoby, pojistníka nebo pojištěného.   
6.3. Pojistné plnění je splatné v ČR a v tuzemské měně, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. Pro přepočet cizí měny se 
použije devizový kurz ČNB v 1.pracovní den v měsíci, ve kterém je pojistná událost likvidována. 
6.4. Pojistitel je oprávněn pojistné plnění u škodových pojištění snížit o náhradu škody, která byla poskytnuta třetí osobou 
povinnou škodu vyplývající z pojistné události nahradit.   
 
7. Zánik pojištění          
7.1.  Pojistitel  nebo   pojistník  mohou  pojištění vypovědět  do 2  měsíců ode  dne uzavření  pojistné smlouvy. Dnem doručení 
výpovědi  počíná běžet osmidenní  výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká. 
7.2.  Pojistitel  nebo  pojistník  mohou  škodová pojištění vypovědět do  3 měsíců ode  dne doručení oznámení vzniku pojistné 
události. Dnem  doručení výpovědi počíná  běžet výpovědní lhůta  1 měsíce, jejímž uplynutím pojištění zaniká. 
7.3. Pojištění zaniká rovněž dnem uvedeným v písemné dohodě pojistitele s pojistníkem nebo uplynutí doby, na kterou bylo 
pojištění sjednáno. 
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8. Práva a povinnosti pojistníka a pojištěného     
8.1. V případě pojištění cizího pojistného rizika je pojistník povinen seznámit pojištěného s obsahem pojistné smlouvy týkající se 
pojištění jeho rizika. 
8.2.  Pojistník popř. pojištěný je kromě povinností stanovených právními předpisy povinen: 

a) dbát, aby pojistná událost nenastala a učinit vše k jejímu odvrácení nebo zmírnění jejích následků (zejména bez 
zbytečného odkladu vyhledat lékařské ošetření);   

b) řídit se pokyny asistenční služby, pokyny pojistitele v karnetu, VPP a pojistnou smlouvou; 
c) v případě, že nedošlo k přímému uhrazení nákladů asistenční službou nebo pojistitelem oznámit písemně pojistiteli 

bezprostředně po návratu do ČR pojistnou událost – nejpozději však do 30 dnů po ukončení cesty; 
d) bez zbytečného odkladu vyplnit a zaslat pojistiteli vyplněné oznámení pojistné události a požadované doklady, případně 

na žádost pojistitele doplnit informace o pojistné události a předložit další potřebné doklady; veškeré předkládané 
doklady musí být vystaveny v anglickém, německém nebo českém jazyce – v opačném případě zajistí pojistitel jejich 
překlad na náklady pojištěného;   

e) podat pojistiteli veškeré pravdivé informace o vzniku, průběhu a následcích pojistné události a v případě pochybností 
prokázat pojistiteli nárok na pojistné plnění; 

f) poskytnout pojistiteli při vyšetřování pojistné události veškerou potřebnou součinnost, zejména oznámit pojistiteli 
případné ostatní pojistitele a pojistné částky sjednané v ostatních pojistných smlouvách, a to včetně cestovních pojištění 
obsažených v kartových programech;     

g) na žádost pojistitele zprostit třetí osobu (zejména lékaře) mlčenlivosti o skutečnostech souvisejících s pojistnou událostí; 
h) zabezpečit vůči jinému právo na náhradu škody způsobené pojistnou událostí nebo jiné obdobné právo, a písemně 

převést toto právo na pojistitele až do výše, do které poskytl nebo zřejmě poskytne plnění. 
8.3. Pojistník, pojištěný popř. oprávněná osoba má právo obrátit se se stížností na kontrolní útvar pojistitele popř. i na 
Ministerstvo financí ČR.  
 
9. Práva a povinnosti pojistitele 
9.1. Pojistitel má právo snížit pojistné plnění v případě, kdy pojištěný nedodržel smluvně sjednané povinnosti, zejména v 

případě opožděného hlášení pojistné události a v případě neúplnosti údajů v oznámení pojistné události, pokud se tak ztíží 
šetření rozsahu škody.  

 
10. Doručování 
10.1. Písemnosti doručuje pojistitel prostřednictvím pošty, případně jiným vhodným způsobem.  
10.2.  Nebyl-li  adresát písemnosti zastižen, ačkoliv  se v místě  doručení zdržuje, doručí  se jiné dospělé  osobě bydlící 
v tomtéž bytě nebo v tomtéž domě, působící v tomtéž místě podnikání anebo zaměstnané na tomtéž pracovišti, je-li ochotna 
obstarat odevzdání písemnosti. Není-li možno ani  takto doručit, písemnost se uloží u pošty, jež adresáta vhodným způsobem 
vyzve, aby si písemnost vyzvedl.  Nevyzvedne-li si adresát zásilku do 10 dnů od uložení, považuje  se poslední den této  lhůty  
za  den  doručení,  i  když  se  adresát  o  uložení nedozvěděl. Není-li zjištěn opak, má se  za to, že se adresát v místě doručení 
zdržoval.  
 
Tyto všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2005.  
 


