
(§ 66 zákona . 37/2004 Sb. o pojistné smlouv )

1. Informace o pojistiteli 

Obchodní firma a právní forma pojistitele, sídlo a místo registrace pojistitele 
Union pois ov a, a.s.,  
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, Slovenská republika,  
I O: 31 322 051, DI : 20 20 800 353 
právní forma: akciová spole nost 
zapsána v Obchodním rejst íku Okresního soudu Bratislava I, Slovenská republika, odd. Sa, vložka . 383/B 
jednající prost ednictvím pobo ky 

Adresa pobo ky:  
Union pois ov a, a.s., pobo ka pro eskou republiku,  
Špan lská 770/2, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, eská republika 
I O: 242 63 796, DI : CZ683015587 
zapsaná v Obchodním rejst íku M stského soudu v Praze, odd. A, vl. . 75819 

(dále jen „pojistitel“)

Název a sídlo orgánu odpov dného za výkon dohledu nad inností pojistitele 
Národní banka Slovenska v rozsahu vymezeném zákonem Národní rady Slovenské republiky . 8/2008 Z.z. o 
pojiš ovnictví ve zn ní pozd jších p edpis  a eská národní banka v rozsahu vymezeném zák. . 277/2009 Sb o 
pojiš ovnictví ve zn ní pozd jších p edpis .

2. Informace o poskytovaném cestovním pojišt ní a o pojistné smlouv  na cestovní 
pojišt ní

Definice cestovního pojišt ní 
Pro individuální komplexní cestovní pojišt ní, které sjednává pojistitel na dálku, tj. s použitím prost edk  dálkové 
komunikace, platí Všeobecné pojistné podmínky individuálního komplexního cestovního pojišt ní VPPIKCP/0912 
(dále také “VPPIKCP/0912”), zákon . 37/2004 Sb. o pojistné smlouv  a o zm n  souvisejících zákon  a pojistná 
smlouva.  
Individuální komplexní cestovní pojišt ní je pojišt ní soukromé a sjednává se pro pojistná nebezpe í uvedená 
v pojistce k pojistné smlouv .
Pojišt ní, které mohou být v rámci individuálního komplexního cestovního pojišt ní sjednána, jsou: 

 pojišt ní lé ebných výloh v zahrani í
 asisten ní služby v zahrani í
 pojišt ní zavazadel 
 pojišt ní obecné odpov dnosti za škodu 
 úrazové pojišt ní 
 pojišt ní storna objednané služby 
 pojišt ní náklad  na zásah Horské záchranné služby 
 pojišt ní náklad  na technickou pomoc p i záchranné akci v horách 

Pojišt ným vybrané pojišt ní jsou uvedeny v pojistce k pojistné smlouv . Definici jednotlivých pojišt ní obsahují 
VPPIKCP/0912.

Doba platnosti pojistné smlouvy 
Pojišt ní za íná nultou hodinou dne ozna eného v pojistce k pojistné smlouv  jako „platnost pojišt ní od“ a kon í
24. hodinou dne ozna eného v pojistce k pojistné smlouv  jako „platnost pojišt ní do“. V p ípad , že pojistník 
nepoukáže pojistné na ú et pojistitele nejpozd ji v den ozna ený v pojistce k pojistné smlouv  jako „platnost 
pojišt ní od“, není pojistitel vázán tímto návrhem pojistné smlouvy, a k platnému uzav ení pojistné smlouvy 
nedojde. Za den poukázání pojistného se považuje den, kdy bylo pojistné odepsané z ú tu pojišt ného ve 
prosp ch ú tu pojistitele.  

Pojišt ní storna objednané služby za íná dnem následujícím po úhrad  pojistného a kon í dnem nástupu na 
cestu sm ující k využití objednané služby, p i emž nástupem na cestu se rozumí: 
a) p i doprav  organizované poskytovatelem objednané služby – den a as odchodu dopravního prost edku 

ur ený poskytovatelem objednané služby z místa ur eného poskytovatelem objednané služby, 



b) p i individuální doprav  – den a as ur ený poskytovatelem služby pro p íjezd do prvního ubytovacího 
za ízení, v n mž má pojišt ný objednané ubytování. 

Pojišt ní se ve smyslu zákona nep erušuje. 
Pojišt ní je možné uzav ít nejvíce na 365 dn  a není jej možné uzav ít se zp tnou platností.

Zp soby zániku pojišt ní, odstoupení od pojistné smlouvy 
Pojišt ní zanikne: 
a) uplynutím pojistné doby 
b) dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo pojišt ná v c
c) dnem, kdy došlo ke smrti pojišt ného 
d) pro neplacení pojistného podle bodu 2, l. 12 ásti A VPPIKCP/0912 
e) odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy podle § 23 zákona o pojistné smlouv ,
 Odstoupení musí být u in no písemn  a zasláno na adresu sídla pojistitele. Podmínky a lh ty týkající se 

možnosti odstoupení od pojistné smlouvy jsou definovány v ustanovení § 23 odst. 4, 5 a 6 zákona o pojistné 
smlouv .
Pojistník právo bez udání d vod  odstoupit od pojistné smlouvy ve lh t  14 dn  ode dne uzav ení pojistné 
smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sd leny pojistné podmínky, pokud k tomuto sd lení dojde na jeho 
žádost po uzav ení pojistné smlouvy. 
Toto ustanovení se nevztahuje na pojistné smlouvy na cestovní pojišt ní, jestliže byly tyto smlouvy sjednány 
na dobu kratší než 1 m síc. Pojistitel je povinen bez zbyte ného odkladu, nejpozd ji ve lh t  do 30 dn  ode 
dne odstoupení od pojistné smlouvy vrátit pojistníkovi zaplacené pojistné, od kterého se ode te to, co již ze 
soukromého pojišt ní plnil, a pojistník nebo pojišt ný, který není sou asn  pojistníkem, pop ípad
obmyšlený, je ve stejné lh t  povinen pojistiteli vrátit ástku vyplaceného pojistného pln ní, která p esahuje 
výši zaplaceného pojistného. 

f) odmítnutím pojistného pln ní podle § 24 zákona o pojistné smlouv
g) výpov dí podle § 22 zákona o pojistné smlouv
h) v dalších p ípadech podle zákona o pojistné smlouv
i) písemnou dohodou smluvních stran dnem uvedeným v dohod

Zp soby a doba placení pojistného 
Pojišt ní je jednorázové a platí se najednou za celou pojistnou dobu, p i emž pojistník je povinný jej poukázat na 
ú et pojistitele nejpozd ji v den, který je ozna ený v pojistce k pojistné smlouv  jako „platnost pojišt ní od“. 
Pojistitel má právo na pojistné za dobu od za átku pojišt ní až do jeho zániku. Pojistné musí být placeno v 
tuzemské m n , pokud nebylo v pojistce k pojistné smlouv  sjednáno jinak. 

Informace o výši pojistného 
Pojistné se stanovuje dle rozsahu pojišt ní a ohodnocení rizika a jeho výše je uvedená v pojistce k pojistné 
smlouv .
Výše pojistného je závislá na rizikové skupin , tj. výše pojistného je závislá na innosti, kterou bude pojišt ný 
provozovat, variantu pojišt ní a na v ku pojišt ného. Pokud výše pojistného závisí na v ku pojišt ného, považuje 
se pro ú ely stanovení pojistného ten v k, kterého dosáhne pojišt ný v den ozna ený v pojistné smlouv  jako 
„platnost pojišt ní od“. 

Zp sob vy izování stížností 
Stížnosti se podávají písemnou formou na adresu: Union pois ov a, a.s., pobo ka pro eskou republiku, 
Špan lská 770/2, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, eská republika. O výsledku zpracování stížnosti bude osoba 
podávající stížnost informována dopisem do 30 dn  ode dne p ijetí stížnosti. Pokud bude zpracování stížnosti 
trvat déle, než je uvedeno v p edchozí v t , bude o této skute nosti osoba podávající stížnost písemn
vyrozum na. Pojišt ný, pojistník, nebo oprávn ná osoba se m že se svými stížnostmi obrátit i na eskou 
národní banku. 

Právo platné pro pojistnou smlouvu 
Pro toto pojišt ní je platný právní ád eské republiky. 

P íjmy pojišt ného z pojistné smlouvy podléhají zdan ní ve smyslu všeobecn  závazných právních p edpis
platných na území eské republiky. Zákon o daních z p íjm  ve zn ní pozd jších p edpis  stanoví, která pln ní 
z pojišt ní jsou osvobozena od dan  z p íjm , jakož i odpo itatelné položky, resp. jiné da ové náležitosti týkající 
se pojišt ní. P íjmy pojistitele z pojistné smlouvy podléhají zdan ní ve smyslu všeobecn  závazných právních 
p edpis  platných na území Slovenské republiky. 
Pojišt ný se nebude podílet na p ípadných p ebytcích pojistného vytvo ených pojistitelem p i hospoda ení 
s prost edky pojišt ných a v p ípad  ukon ení pojišt ní nevzniká z této pojistné smlouvy nárok na vyplacení 
odkupní hodnoty. 



Zvláštní poplatky za použití prost edk  komunikace na dálku 
Za uzav ení pojišt ní pomocí prost edk  dálkové komunikace se neú tují žádné zvláštní poplatky.  

Minimální délka trvání pojistné smlouvy 
Minimální doba pojišt ní je 1 den. 

Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami 
Pro uzav ení pojistné smlouvy a pro komunikaci mezi smluvními stranami se použije eský jazyk. 

Informace o archivaci pojistné smlouvy   
Pojistná smlouva je archivována u pojistitele po dobu možného pln ní závazk  z ní vyplývajících. 

Zájemce o uzav ení pojistné smlouvy m že na vyžádání obdržet další informace týkající se cestovního 
pojišt ní. 
Pojistník má právo obdržet kdykoli b hem trvání pojistné smlouvy pojistné podmínky v tišt né podob  a 
právo zm nit zp sob komunikace na dálku. 


