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

1. Informace o pojistiteli
Obchodní firma a právní forma pojistitele, sídlo a místo registrace pojistitele
Union poisĢovĖa, a.s.,
Bajkalská 29/A, 813 60 Bratislava, Slovenská republika,
IýO: 31 322 051, DIý: 20 20 800 353
právní forma: akciová spoleþnost
zapsána v Obchodním rejstĜíku Okresního soudu Bratislava I, Slovenská republika, odd. Sa, vložka þ. 383/B
jednající prostĜednictvím poboþky
Adresa poboþky:
Union poisĢovĖa, a.s., poboþka pro ýeskou republiku,
ŠpanČlská 770/2, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, ýeská republika
IýO: 242 63 796, DIý: CZ683015587
zapsaná v Obchodním rejstĜíku MČstského soudu v Praze, odd. A, vl. þ. 75819
(dále jen „pojistitel“)
Název a sídlo orgánu odpovČdného za výkon dohledu nad þinností pojistitele
Národní banka Slovenska v rozsahu vymezeném zákonem Národní rady Slovenské republiky þ. 8/2008 Z.z. o
pojišĢovnictví ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a ýeská národní banka v rozsahu vymezeném zák. þ. 277/2009 Sb o
pojišĢovnictví ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.

2. Informace o poskytovaném cestovním pojištČní a o pojistné smlouvČ na cestovní
pojištČní
Definice cestovního pojištČní
Pro individuální komplexní cestovní pojištČní, které sjednává pojistitel na dálku, tj. s použitím prostĜedkĤ dálkové
komunikace, platí Všeobecné pojistné podmínky individuálního komplexního cestovního pojištČní VPPIKCP/0912
(dále také “VPPIKCP/0912”), zákon þ. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvČ a o zmČnČ souvisejících zákonĤ a pojistná
smlouva.
Individuální komplexní cestovní pojištČní je pojištČní soukromé a sjednává se pro pojistná nebezpeþí uvedená
v pojistce k pojistné smlouvČ.
PojištČní, které mohou být v rámci individuálního komplexního cestovního pojištČní sjednána, jsou:

pojištČní léþebných výloh v zahraniþí

asistenþní služby v zahraniþí

pojištČní zavazadel

pojištČní obecné odpovČdnosti za škodu

úrazové pojištČní

pojištČní storna objednané služby

pojištČní nákladĤ na zásah Horské záchranné služby

pojištČní nákladĤ na technickou pomoc pĜi záchranné akci v horách
PojištČným vybrané pojištČní jsou uvedeny v pojistce k pojistné smlouvČ. Definici jednotlivých pojištČní obsahují
VPPIKCP/0912.
Doba platnosti pojistné smlouvy
PojištČní zaþíná nultou hodinou dne oznaþeného v pojistce k pojistné smlouvČ jako „platnost pojištČní od“ a konþí
24. hodinou dne oznaþeného v pojistce k pojistné smlouvČ jako „platnost pojištČní do“. V pĜípadČ, že pojistník
nepoukáže pojistné na úþet pojistitele nejpozdČji v den oznaþený v pojistce k pojistné smlouvČ jako „platnost
pojištČní od“, není pojistitel vázán tímto návrhem pojistné smlouvy, a k platnému uzavĜení pojistné smlouvy
nedojde. Za den poukázání pojistného se považuje den, kdy bylo pojistné odepsané z úþtu pojištČného ve
prospČch úþtu pojistitele.
PojištČní storna objednané služby zaþíná dnem následujícím po úhradČ pojistného a konþí dnem nástupu na
cestu smČĜující k využití objednané služby, pĜiþemž nástupem na cestu se rozumí:
a) pĜi dopravČ organizované poskytovatelem objednané služby – den a þas odchodu dopravního prostĜedku
urþený poskytovatelem objednané služby z místa urþeného poskytovatelem objednané služby,



b) pĜi individuální dopravČ – den a þas urþený poskytovatelem služby pro pĜíjezd do prvního ubytovacího
zaĜízení, v nČmž má pojištČný objednané ubytování.
PojištČní se ve smyslu zákona nepĜerušuje.
PojištČní je možné uzavĜít nejvíce na 365 dnĤ a není jej možné uzavĜít se zpČtnou platností.
ZpĤsoby zániku pojištČní, odstoupení od pojistné smlouvy
PojištČní zanikne:
a) uplynutím pojistné doby
b) dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo pojištČná vČc
c) dnem, kdy došlo ke smrti pojištČného
d) pro neplacení pojistného podle bodu 2, þl. 12 þásti A VPPIKCP/0912
e) odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy podle § 23 zákona o pojistné smlouvČ,
Odstoupení musí být uþinČno písemnČ a zasláno na adresu sídla pojistitele. Podmínky a lhĤty týkající se
možnosti odstoupení od pojistné smlouvy jsou definovány v ustanovení § 23 odst. 4, 5 a 6 zákona o pojistné
smlouvČ.
Pojistník právo bez udání dĤvodĤ odstoupit od pojistné smlouvy ve lhĤtČ 14 dnĤ ode dne uzavĜení pojistné
smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly sdČleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdČlení dojde na jeho
žádost po uzavĜení pojistné smlouvy.
Toto ustanovení se nevztahuje na pojistné smlouvy na cestovní pojištČní, jestliže byly tyto smlouvy sjednány
na dobu kratší než 1 mČsíc. Pojistitel je povinen bez zbyteþného odkladu, nejpozdČji ve lhĤtČ do 30 dnĤ ode
dne odstoupení od pojistné smlouvy vrátit pojistníkovi zaplacené pojistné, od kterého se odeþte to, co již ze
soukromého pojištČní plnil, a pojistník nebo pojištČný, který není souþasnČ pojistníkem, popĜípadČ
obmyšlený, je ve stejné lhĤtČ povinen pojistiteli vrátit þástku vyplaceného pojistného plnČní, která pĜesahuje
výši zaplaceného pojistného.
f) odmítnutím pojistného plnČní podle § 24 zákona o pojistné smlouvČ
g) výpovČdí podle § 22 zákona o pojistné smlouvČ
h) v dalších pĜípadech podle zákona o pojistné smlouvČ
i) písemnou dohodou smluvních stran dnem uvedeným v dohodČ
ZpĤsoby a doba placení pojistného
PojištČní je jednorázové a platí se najednou za celou pojistnou dobu, pĜiþemž pojistník je povinný jej poukázat na
úþet pojistitele nejpozdČji v den, který je oznaþený v pojistce k pojistné smlouvČ jako „platnost pojištČní od“.
Pojistitel má právo na pojistné za dobu od zaþátku pojištČní až do jeho zániku. Pojistné musí být placeno v
tuzemské mČnČ, pokud nebylo v pojistce k pojistné smlouvČ sjednáno jinak.
Informace o výši pojistného
Pojistné se stanovuje dle rozsahu pojištČní a ohodnocení rizika a jeho výše je uvedená v pojistce k pojistné
smlouvČ.
Výše pojistného je závislá na rizikové skupinČ, tj. výše pojistného je závislá na þinnosti, kterou bude pojištČný
provozovat, variantu pojištČní a na vČku pojištČného. Pokud výše pojistného závisí na vČku pojištČného, považuje
se pro úþely stanovení pojistného ten vČk, kterého dosáhne pojištČný v den oznaþený v pojistné smlouvČ jako
„platnost pojištČní od“.
ZpĤsob vyĜizování stížností
Stížnosti se podávají písemnou formou na adresu: Union poisĢovĖa, a.s., poboþka pro ýeskou republiku,
ŠpanČlská 770/2, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, ýeská republika. O výsledku zpracování stížnosti bude osoba
podávající stížnost informována dopisem do 30 dnĤ ode dne pĜijetí stížnosti. Pokud bude zpracování stížnosti
trvat déle, než je uvedeno v pĜedchozí vČtČ, bude o této skuteþnosti osoba podávající stížnost písemnČ
vyrozumČna. PojištČný, pojistník, nebo oprávnČná osoba se mĤže se svými stížnostmi obrátit i na ýeskou
národní banku.
Právo platné pro pojistnou smlouvu
Pro toto pojištČní je platný právní Ĝád ýeské republiky.
PĜíjmy pojištČného z pojistné smlouvy podléhají zdanČní ve smyslu všeobecnČ závazných právních pĜedpisĤ
platných na území ýeské republiky. Zákon o daních z pĜíjmĤ ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ stanoví, která plnČní
z pojištČní jsou osvobozena od danČ z pĜíjmĤ, jakož i odpoþitatelné položky, resp. jiné daĖové náležitosti týkající
se pojištČní. PĜíjmy pojistitele z pojistné smlouvy podléhají zdanČní ve smyslu všeobecnČ závazných právních
pĜedpisĤ platných na území Slovenské republiky.
PojištČný se nebude podílet na pĜípadných pĜebytcích pojistného vytvoĜených pojistitelem pĜi hospodaĜení
s prostĜedky pojištČných a v pĜípadČ ukonþení pojištČní nevzniká z této pojistné smlouvy nárok na vyplacení
odkupní hodnoty.



Zvláštní poplatky za použití prostĜedkĤ komunikace na dálku
Za uzavĜení pojištČní pomocí prostĜedkĤ dálkové komunikace se neúþtují žádné zvláštní poplatky.
Minimální délka trvání pojistné smlouvy
Minimální doba pojištČní je 1 den.
Jazyk pro komunikaci mezi smluvními stranami
Pro uzavĜení pojistné smlouvy a pro komunikaci mezi smluvními stranami se použije þeský jazyk.
Informace o archivaci pojistné smlouvy
Pojistná smlouva je archivována u pojistitele po dobu možného plnČní závazkĤ z ní vyplývajících.
Zájemce o uzavĜení pojistné smlouvy mĤže na vyžádání obdržet další informace týkající se cestovního
pojištČní.
Pojistník má právo obdržet kdykoli bČhem trvání pojistné smlouvy pojistné podmínky v tištČné podobČ a
právo zmČnit zpĤsob komunikace na dálku.

