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VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
INDIVIDUÁLNÍHO KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠT NÍ 

VPPIKCP/0912

Úvodní ustanovení

1. Pro individuální komplexní cestovní pojišt ní, které sjednává Union pois ov a, a. s., I O: 31 322 051, 
zapsána v Obchodním rejst íku Okresního soudu Bratislava I, Slovenská republika, odd. Sa, vložka . 
383/B jednající prost ednictvím pobo ky Union pois ov a, a. s., pobo ka pro eskou republiku, I O: 242
63 796, zapsána v Obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl A, vložka . 75819,
platí tyto Všeobecné pojistné podmínky individuálního komplexního cestovního pojišt ní VPPIKCP/0912
(dále jen „pojistné podmínky“), zákon . 37/2004 Sb. o pojistné smlouv  a o zm n  souvisejících zákon  
(dále jen „zákon o pojistné smlouv “) a pojistná smlouva.  

2. Individuální komplexní cestovní pojišt ní je pojišt ní soukromé a sjednává se pro pojistná nebezpe í 
uvedená v pojistné smlouv .

ást A
VŠEOBECNÁ ÁST

lánek 1
Výklad pojm

Pro ú ely pojišt ní podle t chto pojistných podmínek platí níže uvedený výklad pojm :

Onemocn ní porucha t lesného nebo duševního zdraví pojišt ného v etn  t hotenství,
pokud je uvedena v Mezinárodní statistické klasifikaci onemocn ní a 
p íbuzných zdravotních problém  stanovených Sv tovou zdravotnickou 
organizací (WHO)

Akutní onemocn ní onemocn ní, které vzniklo náhle po dobu trvání pojišt ní, pokud svým 
charakterem p ímo ohrožuje život nebo zdraví pojišt ného nezávisle na jeho 
v li a vyžaduje nutné a/nebo neodkladné léka ské ošet ení 
Za akutní onemocn ní se nepovažuje:
- onemocn ní, jehož lé ení bylo zahájeno už p ed za átkem pojišt ní, 
- onemocn ní, které se projevilo už p ed za átkem pojišt ní, i pokud 

nebylo léka sky vyšet eno nebo lé eno.
Chronické onemocn ní dlouhodobé, nep etržit  p etrvávající onemocn ní
Opakující se onemocn ní onemocn ní, které není chronické, ale vícenásobn  se opakuje
Blízká osoba manžel/ka, sourozenec, p íbuzný v ad  p ímé, rodi e manžela/ky, 

sourozenec manžela/ky, manžel/ka sourozence a d ti uvedených osob, 
osoba žijící s pojišt ným v spole né domácnosti

Cestovní doklady cestovní pas vystavený na jméno pojišt ného, ob anský pr kaz vystavený na 
jméno pojišt ného

Horská záchranná služba státní p ísp vková organizace p sobící na území Slovenské republiky, která 
na území Slovenské republiky vymezeném zákonem Národní rady Slovenské 
republiky . 544/2002 Z.z. ve zn ní zm n a dopl k  vykonává záchrannou 
innost a plní další úkoly stanovené tímto zákonem ve spolupráci 

s ob anskými sdruženími, jinými právnickými osobami a fyzickými osobami, 
které vykonávají záchrannou innost v horských oblastech Slovenské 
republiky (dále jen „HZS“)

Chodecký terén terén, kde se osoba m že pohybovat bez toho, aby k udržení rovnováhy 
používala ruce, a zárove  nebyla bezprost edn  ohrožená pádem z výšky; za 
chodecký terén se považují také exponované úseky, které jsou zabezpe eny 
um lými technickými a jisticími prost edky (mosty, žeb íky, et zy, stupa ky, 
lana, kramle)
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Jiná majetková újma jiná prokazatelná újma na majetku poškozeného, jako škoda na zdraví a na 
v ci, vyjád itelná v pen zích, která by nevznikla, kdyby nedošlo ke škodní 
události

Klenoty a šperky p edm ty vždy ru n  zhotovené, které slouží k ozdobným ú el m, vyrobené 
ze zlata, platiny, st íbra, drahokam , perel apod.

Krádež p ípad, kdy pachatel p ekoná p ekážku a pojišt nou v c si p isvojí 
následujícím zp sobem:
a) do chrán ného prostoru vnikne tak, že jeho zabezpe ení p ekoná 

nástroji, které nejsou ur ené na jeho ádné otevírání,
b) do chrán ného prostoru se dostane násilím jinak než dve mi,
c) v chrán ném prostoru se skryje p ed jeho uzamknutím a po jeho 

uzamknutí se zmocní pojišt né v ci. Tento postup pachatele však musí 
být prokázaný v trestním jednání.

Za krádež se považuje i p ípad, kdy pachatel chrán ný prostor otev e pomocí 
originálního klí e, legáln  zhotoveného duplikátu, uzamykacího kódu, vstupní 
karty, apod., kterých se zmocnil krádeží nebo loupeží.
Za krádež se ve smyslu t chto pojistných podmínek nepovažuje, když si 
pachatel pojišt nou v c p isvojí v p ípadech, kdy došlo ke vniknutí do 
chrán ného prostoru bez p ekonání p ekážky. 

Lavina jev, u kterého se masa sn hu na svahu uvede do pohybu a následn  se ítí 
do údolí

Loupež    p ípad, kdy pachatel v úmyslu zmocnit se pojišt né v ci:
a) použije násilí v i pojišt nému. Použití omamného, uspávajícího nebo 

jiného paralyzujícího prost edku se považuje za použití násilí pouze 
tehdy, je-li jeho použití pachatelem prokázané v trestním jednání. Za 
použití násilí se nepovažuje:
- stržení pojišt né v ci z ramene nebo zad, 
- vytržení pojišt né v ci z ruky. 

b) použije v i pojišt nému hrozbu bezprost edního násilí,
c) využije fyzickou nebo psychickou tíse  pojišt ného, která byla 

zp sobená úrazem po dobu nebo bezprost edn  p ed loupeží.
Za loupež se ve smyslu t chto pojistných podmínek nepovažuje zneužití 
fyzické nebo psychické indispozice pojišt ného, která byla zp sobena 
požitím alkoholu, drog, lék  i užitím psychotropních a návykových látek.

Nabývací cena   cena, za kterou pojišt ný v c nabyl
Nosi  dat a záznam   externí a nezávislý nosi  dat využívající k záznamu n jaký vhodný fyzikální 

princip, který je p edevším ur en k ukládání datových soubor . Za nosi  dat 
a záznam  se ve smyslu t chto pojistných podmínek nepovažují fotoaparáty 
a kamery. 

Objednaná služba a) p edem objednaný pobyt zahrnující ubytování v jednom ubytovacím 
za ízení jakékoli kategorie a t ídy v etn  stanu, karavanu a ubytování 
v soukromí,

b) p edem objednaná doprava.
Za objednanou službu se považuje i p edem objednaná kombinace služeb 
uvedených pod písmeny a) a b), p i emž sou ást takovéto kombinace služeb 
mohou tvo it i jiné služby, které nejsou dopl kem dopravy nebo ubytování, 
nap íklad stravování, spole ensko-kulturní program, rekrea n -sportovní 
program nebo studijní program, pokud jsou nabízeny za p ípatek na prodej 
spolu s dopravou a ubytováním a pokud se tato služba poskytuje déle než 24 
hodin nebo pokud zahrnuje ubytování p es noc.
Za objednanou službu se nepovažuje kombinace služeb, která je prodávaná 
jinému podnikateli za ú elem jeho dalšího podnikání, prodej vstupenek na 
kulturní, sportovní a jiné akce a prodej pr vodcovských služeb.

    Za objednanou službu se také nepovažuje pojišt ní.
Odcizení    je odcizení pojišt né v ci:

a) krádeží,
b) loupeží

Oprávn ná osoba osoba ur ená v § 51, odst. 2 a 3 zákona o pojistné smlouv
Partner smluvní partner pojistitele na poskytování asisten ních služeb v zahrani í 
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Pojistitel Union pois ov a, a. s., I O: 31 322 051, zapsána v Obchodním rejst íku 
Okresního soudu Bratislava I, Slovenská republika, odd. Sa, vložka . 383/B 
jednající prost ednictvím pobo ky:
Union pois ov a, a. s., pobo ka pro eskou republiku, I O: 242 63 796, 
zapsána v Obchodním rejst íku vedeném M stským soudem v Praze, oddíl 
A, vložka . 75819 (dále jen „pojistitel“)

Pojišt ný fyzická osoba, která je uvedená v pojistné smlouv  a které vzniká právo na 
pojistné pln ní

Pojistná doba    doba trvání pojišt ní sjednána v pojistné smlouv
Pojistné období asové období sjednáno v pojistné smlouv , za které se platí b žné pojistné
Pojistné finan ní ástka dohodnutá v pojistné smlouv , kterou musí pojistník zaplatit

pojistiteli za krytí pojistného rizika
Pojistné pln ní finan ní náhrada, kterou je podle t chto pojistných podmínek a pojistné 

smlouvy pojistitel povinen vyplatit v p ípad  pojistné události pojišt nému 
nebo za pojišt ného

Pojistník fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s pojistitelem pojistnou smlouvu 
a je povinná platit pojistné. Pojišt ný a pojistník mohou být totožnou osobou.

Poskytovatel služby právnická nebo fyzická osoba, která pojistnému p edá službu
Poškození v ci zm na stavu v ci, kterou je objektivn možné odstranit opravou anebo 

zm na stavu v ci, kterou objektivn  opravou odstranit nelze, avšak v c je 
možné dále používat k p vodnímu ú elu

P edm t historické hodnoty p edm ty, jejichž hodnota je daná tím, že mají vztah k historickým událostem 
nebo k historickým osobnostem

P edm t um lecké hodnoty obrazy, grafická a socha ská díla, výrobky ze skla, keramiky a porcelánu, 
gobelíny, apod.; jde o originály um leckých d l, jejichž nabývací cena není 
dána pouze výrobními náklady, ale i um leckou hodnotou

P ekonání p ekážky násilné odstran ní zábrany, kterou byl p edm t chrán n p ed odcizením
Sbírka zám rné a soustavné shromaž ování a uchovávání, p ípadn  zpracovávání 

p edm t  stejného druhu v oblasti p írody, lidské innosti, v tšinou 
specializované podle ur itých kritérií jako typ, zpracování, téma, asový, 
místní a autorský p vod apod.; za sbírku se považují nejmén  t i kusy 
p edm t  téhož druhu

Starožitnosti p edm ty um lecko-výtvarného, um lecko- emeslného a um lecko-
pr myslového charakteru, které mají historickou hodnotu (nesou osobitou 
pe e  doby nebo autora); za starožitnosti se považují i p edm ty technického 
charakteru, které ve své dob  p edstavovaly pokrok, ale vývojem již byly 
p ekonány

Stornopoplatek smluvní pokuta, kterou vyú tuje poskytovatel služby pojišt nému na základ  
stornovacích podmínek platných pro objednanou službu v p ípad , že pojistný 
nem že využít p edem objednanou službu z d vod  uvedených v ásti F, l. 
2 t chto pojistných podmínek, snížená o náklady na cestovní pojišt ní
pojišt ného a za pojišt ní zájezdu pro p ípad úpadku cestovní kancelá e

Stornování služby písemné oznámení pojišt ného o nevyužití objednané služby z d vod  
uvedených v ásti F, l. 2 t chto pojistných podmínek doru ené poskytovateli 
služby, v d sledku ehož vznikne pojišt nému povinnost uhradit poskytovateli 
služby stornopoplatek

Škoda na zdraví jakékoli poškození t lesné integrity osob, v etn  onemocn ní nebo invalidity 
vyplývající z tohoto poškození

Škoda zp sobená úmysln škoda zp sobená úmyslným jednáním nebo úmyslným opomenutím 
pojišt ného nebo jiných osob, které pojišt ný použil na výkon své innosti; 
pokud jde o dodání v cí nebo prací, považuje se škoda za úmysln  
zp sobenou i tehdy, kdy pojišt ný v dob , kdy v ci dodal, anebo kdy práce 
odevzdal o vadách t chto v cí nebo prací v d l

Škodní událost náhodná událost, jejímž následkem vznikla škoda na zdraví, na život  nebo 
na majetku; náhodnou událostí se rozumí událost, o které pojišt ný d vodn  
p edpokládá, že by mohla nastat, ale v dob  pojišt ní neví, kdy se tak stane, 
p ípadn , kdy k ní v bec dojde; za okamžik vzniku škody na zdraví se 
považuje v p ípad  úrazu okamžik, v n mž došlo k náhlému násilnému 
p sobení vn jší síly, které poškodilo zdraví, v p ípad  onemocn ní okamžik, 
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kdy vznik onemocn ní potvrdí léka ; pokud v d sledku úrazu nebo 
onemocn ní nastala smrt, je pro okamžik vzniku škody rozhodující okamžik 
vzniku úrazu nebo onemocn ní, které byly p í inou smrti

Tís ová situace (tíse ) za tís ovou situaci se považuje
- zabloud ní a uvíznutí v t žkém terénu
- lehké zran ní, úraz nebo únava
- vážné zran ní nebo úraz s neschopností další ch ze
- pád laviny
- nezv stnost

Únava fyziologický stav lov ka zp sobený nadm rnou fyzickou zát ží organismu 
v d sledku nep izp sobení obtížnosti vykonávané innosti jeho fyzickým 
a psychickým možnostem, který znemožní pojišt nému pokra ovat v dalším 
vykonávání této innosti 

Úraz za úraz se považuje událost nezávislá na v li pojišt ného, která 
neo ekávaným, náhlým a nep erušeným p sobením vn jších sil nebo 
vn jších vliv , s výjimkou p sobení mikrobiálních jed  a imunotoxických 
látek, zp sobila objektivn  zjistitelné nebo viditelné újmy na zdraví, t lesné 
poškození nebo smrt

Užívání v ci stav, kdy má pojišt ný movitou nebo nemovitou v c oprávn n  ve své moci 
(ne však právo užívání prostoru v nemovité v ci) a je oprávn ný využívat její 
užitkové vlastnosti

V c ponechaná 
pod dozorem za v c ponechanou pod dozorem se považuje pojišt ná v c, na kterou 

pojišt ný nebo jim pov ená osoba nep etržit dohlíží a je p i ní nep etržit  
p ítomná

Vlast eská republika, pokud má pojišt ný trvalý pobyt na území eské republiky 
nebo je ú astníkem ve ejného zdravotního pojišt ní na území eské 
republiky nebo lenská zem  Evropské unie (dále jen „EU“), v níž má 
pojišt ný trvalý pobyt nebo ve které je ú astníkem ve ejného zdravotního 
pojišt ní

Voda z vodovodních
za ízení voda, jiná kapalina nebo pára, která se dostala mimo sv j prostor z:

- pevn  nainstalovaných vodovodních za ízení nebo nádrží
- úst edního, etážového nebo dálkového topení
- p ívodního nebo odvodního potrubí
- samo inného hasicího za ízení (sprinkler)

Záchranná innost vyhledávání a vysvobozování osoby v tísni, poskytování první pomoci osob  
v tís ové situaci a p eprava takovéto osoby nebo usmrcené osoby 
k nejbližšímu dopravnímu prost edku zdravotnického za ízení, p ípadn  do 
zdravotnického za ízení. Záchranná innost musí být vykonávána jen osobou 
s osv d ením o odborné zp sobilosti k výkonu záchranné innosti.

Zavazadla v ci osobní pot eby, které si pojišt ný vzal s sebou na cestu a pobyt 
odpovídající danému ú elu a délce cesty a pobytu a v ci osobní pot eby, 
které si pojišt ný zakoupil b hem cesty a pobytu 

Zavazadlový prostor
motorového vozidla za zavazadlový prostor motorového vozidla se považuje obvyklý zavazadlový 

prostor motorového vozidla, který je jeho sou ástí a také odnímatelný 
uzamykatelný zavazadlový prostor umíst ný na st eše motorového vozidla

Zna kovaný chodník chodník v terénu vyzna ený normalizovanou turistickou zna kou, zna kou 
láze ského nebo nau ného chodníku nebo ty ovým zna ením; za 
zna kovaný chodník se považuje také zpevn ná cesta nebo zpevn ný 
chodník bez ozna ení. Jestliže je chodník nad horní hranicí lesa pokrytý 
sn hem a nemá ty ové ozna ení, nepovažuje se za zna kovaný. Horní 
hranici lesa ur uje poslední pevn  zapojený lesný porost.

Zne išt ní životního
prost edí zne išt ní vod, p dy, ovzduší, hornin, flóry, fauny, p sobením vypušt ných, 

unikajících, rozptýlených nebo uvoln ných pevných, kapalných, plynných 
nebo tepelných dráždivých látek, jako jsou nap . dým, pára, saze, kyseliny, 
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alkalické kovy, chemikálie a jiné zne iš ující látky, jako i všechny druhy 
odpadového materiálu

Zni ení v ci zm na stavu v ci, kterou není možné objektivn  odstranit opravou, a proto 
v c už není možné dále používat k p vodnímu ú elu

Ztráta v ci ztrátou v ci se rozumí stav, kdy pojišt ný nezávisle na své v li ztratil 
možnost s v cí disponovat

Živelná událost pro ú ely tohoto pojišt ní se živelnou událostí rozumí: požár, blesk, výbuch, 
pád letadel, vich ice, krupobití, záplava, povode , pád lavin, sesuv p dy, 
z ícení skal nebo hornin, zem t esení, tíže sn hu nebo námrazy, pád strom , 
stožár  a jiných p edm t
Za živelnou událost se nepovažuje poškození nebo zni ení pojišt né v ci 
zp sobené zm nou výšky vodní hladiny vzhledem k b ehu v d sledku
splavových jev  (p íliv a odliv). 
Za živelnou událost se také nepovažuje poškození, zni ení nebo ztráta 
pojišt né v ci zp sobené p írodním pohybem vody (vln ní vodní hladiny). 

I. stupe  obtížnosti UIAA nejjednodušší forma skalního lezení, k udržení rovnováhy slouží ruce. 
Za áte níci se musí jistit lanem

II. stupe  obtížnosti UIAA lezení, které vyžaduje dodržení pravidel t í pevných bod
III. stupe  obtížnosti UIAA lezení, které vyžaduje mezijišt ní na exponovaných místech. Svislá místa 

nebo p evisy s dobrými úchyty již vyžadují vynaložení síly
IV. stupe  obtížnosti UIAA lezení, které vyžaduje zna né lezecké zkušenosti. Delší lezecké úseky již 

pot ebují více mezijišt ní
UIAA    Mezinárodní horolezecká asociace

lánek 2
Rozsah pojišt ní

1. V rámci individuálního komplexního cestovního pojišt ní pojistitel sjednává:
a) pojišt ní lé ebných výloh v zahrani í,
b) asisten ní služby v zahrani í,
c) pojišt ní zavazadel,
d) pojišt ní obecné odpov dnosti za škodu,
e) úrazové pojišt ní,
f) pojišt ní storna objednané služby,
g) pojišt ní náklad  na zásah Horské záchranné služby (dále jen „pojišt ní HZS“),

2. Pojišt ní uvedené v bodu 1 písm. a) a b) tohoto lánku je hlavním pojišt ním, které se sjednává vždy, 
pojišt ní uvedená v bodu 1 písm. c) až h) tohoto lánku (dále jen „dopl ková pojišt ní“) se sjednávají 
k hlavnímu pojišt ní a s hlavním pojišt ním tvo í jeden celek. Dopl kové pojišt ní nem že být uzav eno 
bez hlavního pojišt ní, pokud se v pojistné smlouv  nesjednalo jinak. Zvolená dopl ková pojišt ní jsou 
uvedená v pojistné smlouv .

3. Zánikem hlavního pojišt ní zaniká i dopl kové pojišt ní. Dopl kové pojišt ní však nem že zaniknout 
samostatn .

lánek 3
Pojišt né osoby a rizikové skupiny

I. Pojišt né osoby
1. V p ípad  individuálního komplexního cestovního pojišt ní je pojišt ným fyzická osoba, jejíž v k ke dni 

po átku pojišt ní (v pojistné smlouv  ozna ený jako platnost pojišt ní od) nep ekro il 70 let, pokud se 
v pojistné smlouv  nesjednalo jinak.  

2. V p ípad , že v k pojišt né osoby p ekro il ke dni za átku pojišt ní 70 let, je tato osoba pojišt na jen za 
podmínky, že v pojistné smlouv  bylo sjednáno pojišt ní osoby nad 70 let.

3. V p ípad  pojišt ní HZS je pojišt ným fyzická osoba, která ke dni po átku pojišt ní p ekro ila 18-tý rok 
v ku a je zp sobilá na právní úkony

4. Individuální cestovní pojišt ní se nevztahuje na idi e z povolání b hem jejich pracovních cest.
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II. Rizikové skupiny
1. Jestliže je v pojistné smlouv  uvedena riziková skupina ozna ená jako TURISTA, pojišt ní se 

vztahuje na osoby, které b hem doby pojišt ní neprovozují sporty uvedené v bod  2 a v bod  3 této 
ásti, a/ nebo které v rámci zahrani ní pracovní cesty nevykonávají innosti uvedené v bod  3, písm. 

b) této ásti.
Pokud je v pojistné smlouv  uvedena riziková skupina ozna ená jako TURISTA a ke vzniku pojistné
události dojde p i vykonávání n které z inností uvedených v bod  2 a 3 této ásti nebo p i 
provozování n kterého ze sport  uvedených v bod  2 a 3 této ásti pojišt ným, pojistitel neposkytne 
pojistné pln ní.

2. Jestliže je v pojistné smlouv  uvedena riziková skupina ozna ená jako SPORT, pojišt ní se vztahuje 
na osoby podle bodu 1 této ásti (TURISTA) a na osoby, které: 
a) provozují zimní sporty,
b) se p ipravují na sout ž nebo jsou ú astníky sout že v jakýchkoli sportovních disciplinách 

(amatérských i profesionálních),
c) provozují rizikové sporty, tj. lední hokej, rugby, americký fotbal, gymnastika, rychlobruslení, 

jezdecké sporty, psí záp ahy, akrobatické tance, sjezd na kole, bikros, cyklokros, fourcross, 
st elecké sporty, myslivectví, bojové sporty, skateboarding, parkur, aerotrim, pilotáž, záv sné 
létaní, letecká akrobacie, seskok padákem z letadla nebo z výšek, lety na padáku, lety na rogalu, 
paragliding, parasailing, tandemový seskok, base jump, bungee jumping, fly fox, motoristické 
disciplíny na zemi, sn hu, ledu, na vod  v etn  jízdy na vodním skútru, buggykiting, 
mountainboarding, powerkiting, ka oning, rafting, jachting, placht ní (mimo pob ežního), 
windsurfing, kitesurfing, wakeboarding, vodní lyžování, vodní paragliding, surfing, splavování ek 
(kanoe, kajak), rafting, kayakrafting, cliff diving, potáp ní s dýchacím p ístrojem, jízda na 
bobech, skibobech, sportovních saních, skeletonech, streetluge, lyžování mimo vyzna ené trasy, 
akrobatické lyžování, freestylové a freeridové lyžování, heliskiing, skoky na lyžích, lety na lyžích, 
snowkiting, skikros, skialpinismus, skálolezectví, buildering, bouldering, speleologie, 
horolezectví, alpinismus, turistika vykonávaná na ledovcích, turistika vykonávaná po 
nezna ených cestách nad horní hranicí lesa a turistika vykonávaná po zna ených i nezna ených 
cestách, pokud jsou na této cest  umíst ny um lé jisticí prost edky (nap . lana, et zy, 
stoupa ky, žeb íky) nebo je k p ekonání takové cesty pot ebné použití jakékoliv sou ásti 
horolezecké výbavy (lano, sedací úvaz, prsní úvaz, p ilba, karabina, skoba),

Pokud je v pojistné smlouv  uvedená riziková skupina ozna ená jako SPORT a ke vzniku pojistné 
události dojde p i vykonávání n které z inností uvedených v bod  3 této ásti pojišt ným, pojistitel 
neposkytne pojistné pln ní.

3. Jestliže je v pojistné smlouv  uvedena riziková skupina ozna ená jako MANUÁLNÍ PRÁCE, pojišt ní 
se vztahuje na osoby podle bodu 1 této ásti (TURISTA) a na osoby, které: 
a) vykonávají stavebn -montážní práce, práce na stavb  v etn  dozoru, práce ve výšce, na 

fasádách dom , práce se žíravinami, jedy, snadno zápalnými výbušnými nebo infek ními látkami 
v etn  laboratorních prací, práce v istírn , hornické a hutnické práce, práce v kamenolomu, 
práce v cementárn , ve vápence, v gumárn , razení tunel , šachet, práce v tiska ské výrob , 
práce v zem d lství, lesnictví a železni ním provozu, kácení strom , eznictví, práce v oblasti 
jaderné energie, demolici a išt ní po výbušninách, vykládku a nakládku lodí, kamion  nebo 
jiných dopravních prost edk , obsluhu, opravu nebo instalaci stroj  (krom  výpo etní techniky), 
elektroinstalatérské práce, opracování nebo zpracování d eva, kov , železa, skla, plast , 
kamene nebo k ží, studna ství, rybá ství na lodi, práce v bezpe nostních službách v etn  
ochrany osob, práce v policejních a ozbrojených jednotkách, hasi ské práce, detektivní innost, 
profesionální vojáci, kaskadérství, práce artisty, práce vysokohorského nosi e, horského v dce, 
vulkanologa, speleologa, záchraná ské práce (v etn  zdravotnického záchraná e), veterinární 
práce, krotitelství zví at, ošet ovatelství zví at, práce v oblasti gastronomických služeb.

Pokud je v pojistné smlouv  uvedená riziková skupina ozna ená jako MANUÁLNÍ PRÁCE a ke 
vzniku pojistné události dojde p i provozování n kterého ze sport  uvedených v bod  2 této ásti 
pojišt ným, pojistitel neposkytne pojistné pln ní.

4. Pro p ípad pojišt ní HZS jsou rizikové skupiny uvedeny v ásti G, l. 2 t chto pojistných podmínek.
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lánek 4
Zp sob uzav ení pojistné smlouvy p i pojišt ní uzav eném prost ednictvím prost edk  dálkov  

komunikace, pojistná doba a asová platnost pojišt ní

I. Zp sob uzav ení pojistné smlouvy p i pojišt ní uzav eném prost ednictvím prost edk  dálkové 
komunikace

1.  Pojišt ní podle t chto pojistných podmínek m že být uzav ené i pomocí prost edk dálkové 
komunikace.  

2. Pojistník pojistiteli žádost o uzav ení pojistné smlouvy oznámí: 
a) prost ednictvím vypln ní formulá e umíst ného na webové stránce pojistitele nebo jeho 

smluvního partnera,
b) telefonicky, 
c) prost ednictvím e-mailu nebo prost ednictvím SMS zprávy zaslaných pojistiteli.

3. Návrh pojistné smlouvy o individuálním komplexním cestovním pojišt ní p edkládá pojistníkovi 
pojistitel prost ednictvím prost edk  dálkové komunikace v závislosti od zp sobu p edložení žádosti o 
uzav ení pojistné smlouvy následovn :
a) prost ednictvím formulá e umíst ného na webové stránce pojistitele nebo jeho smluvního 

partnera v p ípad  oznámení žádosti o uzav ení pojistné smlouvy podle bodu 2, písm. a) 
tohoto lánku.

b) prost ednictvím e-mailu nebo prost ednictvím SMS zprávy v p ípad  oznámení žádosti o 
uzav ení pojistné smlouvy podle bodu 2, písm. b) a c) tohoto lánku.

4. Pojistná smlouva je uzav ena:
a) v p ípad  p edložení návrhu pojistné smlouvy podle bodu 2 písm. a) a bodu 3, písm. a) tohoto 

lánku okamžikem poukázání pojistného na ú et pojistitele, p i emž pojistník je povinen 
pojistné poukázat nejpozd ji v den, který je ozna ený v návrhu pojistné smlouvy jako platnost 
pojišt ní od (poslední den lh ty na p ijetí návrhu). Za den poukázání pojistného se považuje 
den, kdy bylo pojistné odepsané z ú tu pojišt ného ve prosp ch ú tu pojistitele. Pokud 
pojistné nebude odepsáno z ú tu pojišt ného nejpozd ji v poslední den lh ty na p ijetí 
návrhu, pojistitel nebude svým návrhem vázán a tento zanikne uplynutím lh ty na jeho p ijetí.

b) v p ípad  p edložení návrhu pojistné smlouvy podle bodu 2 písm. c) a bodu 3, písm. b) tohoto 
lánku okamžikem poukázání pojistného na ú et pojistitele, p i emž pojistník je povinen 

pojistné poukázat nejpozd ji 5 dn  od p edložení návrhu na uzav ení pojistné smlouvy, ne 
však pozd ji jako než v den, který je ozna en v návrhu na uzav ení pojistné smlouvy jako 
platnost pojišt ní od (poslední den lh ty na p ijetí návrhu). Za den poukázání pojistného se 
považuje den, kdy bylo pojistné odepsáno z ú tu pojišt ného v prosp ch ú tu pojistitele. 
Pokud pojistné nebude odepsáno z ú tu pojišt ného nejpozd ji v poslední den lh ty na p ijetí 
návrhu, pojistitel nebude svým návrhem vázán a tento zanikne uplynutím lh ty na jeho p ijetí.

5. V p ípad , že pojistník nepoukáže pojistné na ú et pojistitele ve lh t  ur ené v bod  4 tohoto lánku, 
není pojistitel vázán svým návrhem na uzav ení pojistné smlouvy a k platnému uzav ení pojistné 
smlouvy nedojde. 

II. Pojistná doba a asová platnost pojišt ní

1. Pojistná doba je doba trvání pojišt ní, která se dohodne v pojistné smlouv . Pojišt ní se m že uzav ít 
s pojistnou dobou ur itou.

2. Pojišt ní za íná nultou hodinou st edoevropského asu dne ozna eného v pojistné smlouv  jako 
platnosti pojišt ní od (za átek pojišt ní).
Je-li den za átku pojišt ní shodný se dnem uzav ení pojistné smlouvy, pojišt ní za íná hodinou 
uvedenou v pojistné smlouv .

3. P i pojišt ní na dobu ur itou kon í pojišt ní 24. hodinou st edoevropského asu dne, který je 
v pojistné smlouv  uveden jako platnost pojišt ní do.

4. 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.

5. Pojišt ní se ve smyslu zákona nep erušuje.
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lánek 5
Pojistné a zp sob platby

1. Pojistné se stanovuje podle rozsahu pojišt ní a ohodnocení rizika a jeho výše je uvedená v pojistné 
smlouv .

2. Pojistné je jednorázové a platí se najednou za celou pojistnou dobu, jestliže se v pojistné smlouv  
nedohodlo jinak. Jednorázové pojistné je splatné dnem za átku pojišt ní. P i pojišt ní uzav eném 
prost ednictvím prost edk  dálkové komunikace ( l. 4, odsek I. této ásti pojistných podmínek) je pojistník 
povinen poukázat pojistné na ú et pojistitele nejpozd ji v den, který je ozna ený v návrhu pojistné smlouvy 
jako první den platnosti pojišt ní. 

3. Pojistitel má právo na pojistné za dobu od za átku pojišt ní až do jeho zániku. 
Pokud v p ípad  individuálního komplexního cestovního pojišt ní zanikne pojišt ní (pobyt v zahrani í) p ed 
uplynutím doby, za niž bylo jednorázové pojistné zaplacené, pojistitel na požádání pojišt ného zbývající 
ást pojistného vrátí (nespot ebované pojistné). To neplatí, když v této dob  došlo k pojistné události.

Z nespot ebovaného pojistného pojistitel odpo ítá ástku 100 K  za každou pojistnou smlouvu na úhradu 
náklad  spojených s uzav ením a správou pojistné smlouvy.

 Pojistitel vrátí nespot ebované pojistné ve smyslu tohoto bodu pouze v p ípad , že pojišt ný p edloží 
originál pojistné smlouvy a požádá o vrácení pojistného nejpozd ji do 2 dn ode dne, kdy odpadl d vod 
pojišt ní. V p ípad , že pojistitel sou asn  vystavil potvrzení ve smyslu ásti B, l. 7 t chto pojistných 
podmínek, má pojišt ný nárok na vrácení nespot ebovaného pojistného pouze za podmínky, že p edloží 
sou asn  s originálem pojistné smlouvy i originál tohoto potvrzení, jímž prokáže, že subjekt, který toto 
potvrzení žádal, je informovaný o ukon ení pojišt ní. V p ípad  úmrtí pojišt ného p ed po átkem pojišt ní 
má nárok na vrácení nespot ebovaného pojistného pojistník, v p ípad , že jde o osobu, která není shodná 
s pojišt ným. V ostatních p ípadech jsou to osoby oprávn né dle ob anského zákoníku.

lánek 6
Územní platnost pojišt ní

1. Územní platnost pojišt ní je sjednaná v pojistné smlouv , a to:
a) Slovenská republika, nebo
b) Evropa, nebo 
c) Sv t.

2. Pokud byla v pojistné smlouv  sjednaná územní platnost pojišt ní „Slovenská republika“, znamená to, že 
se pojišt ní vztahuje na pojistné události, k nimž dojde ve Slovenské republice, s výjimkou p ípad , kdy 
má pojišt ný trvalý pobyt na území Slovenské republiky nebo je pojišt ný ú astníkem ve ejného 
zdravotního pojišt ní ve Slovenské republice.

3. Pokud byla v pojistné smlouv  sjednaná územní platnost pojišt ní „Evropa“, znamená to, že se pojišt ní 
vztahuje na pojistné události, k nimž dojde v evropských státech a v Turecku, Alžírsku, Maroku, Tunisku, 
na Kypru, v Egypt , Izraeli, Jordánsku, Arménii, Ázerbájdžánu, Gruzii a v evropské ásti Ruské federace, 
s výjimkou eské republiky, zem  trvalého pobytu pojišt ného a zem , v níž je pojišt ný ú astníkem 
ve ejného zdravotního pojišt ní.

4. Pokud byla v pojistné smlouv  sjednaná územní platnost pojišt ní „Sv t“, znamená to, že se pojišt ní 
vztahuje na pojistné události, k nimž dojde kdekoliv na sv t  s výjimkou eské republiky, zem  trvalého 
pobytu pojišt ného a zem , v níž je pojišt ný ú astníkem ve ejného zdravotního pojišt ní.

5. Pojišt ní HZS se vztahuje na pojistné události, ke kterým dojde v horských oblastech v územní 
p sobnosti Horské záchranné služby na území Slovenské republiky a to: 
a) Belianské Tatry
b) Malá Fatra
c) Nízké Tatry
d) Pieniny 
e) St ední Beskydy
f) Slovenský ráj
g) Velká Fatra
h) Vysoké Tatry
i) Západní Tatry
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6. Pojišt ní lé ebných výloh v zahrani í, asisten ní služba v zahrani í, pojišt ní zavazadel, pokud jde o 
pojistnou událost podle l. 3, bod 1, 2, 4, 5 a 6 ásti C t chto pojistných podmínek a pojišt ní obecné 
odpov dnosti za škodu se vztahují pouze na události, jež nastaly v zahrani í.

7. Pojišt ní zavazadel, pokud jde o pojistnou událost podle l. 3, bod 3 ásti C t chto pojistných podmínek, 
úrazové pojišt ní a pojišt ní storna objednané služby se vztahují na události, jež nastaly na území eské 
republiky a/nebo v zahrani í.

lánek 7
Pojistná ástka

1. Pojistná ástka je ástka, která bude horním limitem pojistného pln ní za jednu pojistnou událost, pokud 
není v t chto pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouv  dále uvedeno jinak.

lánek 8
Spoluú ast

1. V pojistné smlouv  je možno sjednat ástku, kterou se bude pojišt ný podílet na pojistném pln ní p i 
každé pojistné události (spoluú ast).

2. Pokud si smluvní strany sjednaly spoluú ast, pojistitel tuto ode te p i každé pojistné události od ástky 
pojistného pln ní, kterou má vyplatit pojišt nému.

lánek 9
Pojistné pln ní

1. Pokud vzniklo právo na pojistné pln ní, je pojistitel povinen jej poskytnout nejpozd ji do 15 dn  po 
skon ení vyšet ování pot ebného k zjišt ní rozsahu povinnosti pojistitele plnit.  

2. Pokud vyšet ování nelze ukon it do 3 m síc  od oznámení pojistné události, je pojistitel povinen oznámit 
osob , jíž má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné pln ní, d vody, pro n ž nelze šet ení ukon it, a 
poskytnout jí na základ  písemné žádosti p im enou zálohu.

3. Pojistitel má právo snížit pojistné pln ní o dlužné pojistné. 

lánek 10
Povinnosti pojišt ného

1. Pojišt ný je povinen:
a) dbát podle svých možností na to, aby pojistná událost nenastala, neporušovat p edpisy a smluvní 

povinnosti sm ující k odvrácení pojistné události nebo ke snížení nebezpe í jejího vzniku,
b) oznámit pojistiteli nebo jeho partnerovi písemn  bez zbyte ného odkladu vznik události, jež by mohla 

být d vodem vzniku práva na pojistné pln ní, a podniknout podle svých možností nutná a ú elná 
opat ení, aby se škoda nezvýšila,

c) spolupracovat s  pojistitelem p i zjiš ování p í in a rozsahu pojistné události,
d) poskytnout bez zbyte ného odkladu na požádání pojistitele všechny informace pot ebné na zjišt ní 

rozsahu pojistné události a na ur ení výše pojistného pln ní a spolupracovat p i získaní pot ebných 
doklad

e) zajistit v i druhému právo na náhradu škody zp sobené pojistnou událostí.

2. V pojistné smlouv  lze sjednat pln ní dalších povinností.

3. Pokud pojišt ný porušil povinnosti uvedené v tomto lánku nebo v pojistné smlouv  a v ásti B, l. 6, bod 
1, v ásti C, l. 7, v ásti D, l. 4, v ásti E, l. 3 a v ásti F, l. 5 t chto pojistných podmínek a toto 
porušení m lo podstatný vliv na vznik pojistné události aneb na výši pojistného pln ní, nebo se tímto 
porušením ztížilo zjišt ní d vodu pln ní, rozsahu nebo výše škody, nebo náhrada škody nemohla být 
poskytnuta v as, nebo pokud p isp lo ke vzniku pojistné události, nebo ke zvýšení jejích následk , je 
pojistitel oprávn n pojistné pln ní p im en  snížit až do výše 90 %, a to podle toho, jaký vliv m lo toto 
porušení na rozsah povinnosti pojistitele plnit. 
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lánek 11
Povinnosti pojistitele 

1. Skute nosti, o nichž se pojistitel doví p i zjiš ování zdravotního stavu pojišt ného, m že pojistitel použít 
pouze pro ú ely pojišt ní s výjimkou p ípad  stanovených ve všeobecn  závazných právních p edpisech.

2. Pojistitel je povinen: 
a) projednat s pojišt ným výsledky vyšet ování, vykonaného v zájmu zjišt ní rozsahu a výše pojistného 

pln ní, nebo mu je oznámit,
b) umožnit pojišt nému nahlédnout do doklad , které v pr b hu vyšet ování jeho škodní události 

získala, vrátit mu doklady, které si vyžádá, p ípadn  mu umožnit vyhotovení kopie uvedených 
doklad ,

c) zachovávat ml enlivost o skute nostech, jež se týkají pojišt ní a o nichž se doví p i uzavírání 
pojišt ní, p i jeho správ  a p i likvidaci pojistných událostí, to neplatí v p ípadech zákonem 
ustanovené informa ní povinnosti a v p ípadech, kdy dá pojišt ný souhlas k poskytnutí informace.

lánek 12
Zánik pojišt ní

1. Pojišt ní zanikne:
a) uplynutím pojistné doby,
b) dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo pojišt ná v c,
c) pro neplacení pojistného podle bodu 2 tohoto lánku
d) odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy podle § 23 zákona o pojistné smlouv ,
e) odmítnutím pojistného pln ní podle § 24 zákona o pojistné smlouv ,
f) výpov dí podle § 22 zákona o pojistné smlouv ,
g) v dalších p ípadech podle zákona o pojistné smlouv .

2. Pojišt ní v p ípad  neplacení pojistného zanikne dnem následujícím po uplynutí lh ty stanovené 
pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho ásti, doru ené pojistníkovi; tato lh ta nesmí být 
kratší než jeden m síc. Upomínka pojistitele musí obsahovat upozorn ní na zánik pojišt ní v p ípad  
nezaplacení dlužného pojistného. Tuto lh tu lze p ed jejím uplynutím dohodou prodloužit. 

3. Pojišt ní zanikne písemnou dohodou smluvních stran dnem uvedeným v dohod .
4. Pojišt ní pro pojišt nou osobu zanikne dnem, kdy došlo ke smrti pojišt ného.

lánek 13
Ochrana osobních údaj

1. Pro ú ely pojistné smlouvy bude za subjekt údaj  považován pojišt ný, pojistník a osoby uvedené v 
pojistných podmínkách, kterým m že vzniknout právo na pojistné pln ní.

2. Osobní údaje uvedené v oddílu 3 až 7 budou zpracovávány pojistitelem. 
3. Osobní údaje budou zpracovávány v automatizovaném informa ním systému pojistitele. 
4. Osobní údaje subjekt  v rozsahu jméno, p íjmení, adresa trvalého bydlišt  a rodné íslo jsou 

zpracovávány pro ú ely vykonávání pojiš ovacích inností podle zákona o pojiš ovnictví v platném zn ní. 
5. Osobní údaje pojistníka (v rozsahu jméno, p íjmení, titul, adresa trvalého bydlišt ) mohou být využity v 

záležitosti nabídky pojiš ovacích služeb nebo nabídky souvisejících služeb pojistitele, na dobu b hem 
trvání pojistné smlouvy a na dobu 10 let po ukon ení pojistného vztahu. Pojistník má právo písemn  
vyjád it nesouhlas se zpracováním osobních údaj  na tento ú el, toto vyjád ení nesouhlasu nemá zp tné 
ú inky.

6. V p ípad , že pojistník bude souhlasit se zasíláním obchodních sd lení, bude je pojistitel ší it 
elektronickými prost edky (e-mail, telefon) ve shod  se zákonem . 480/2004 Sb. o n kterých službách 
informa ní spole nosti, na dobu trvání pojistné smlouvy a dobu 10 let po ukon ení pojistného vztahu. 
Pojistník m že odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i p i zasílání 
každé jednotlivé zprávy, pokud p vodn  toto využití neodmítl.

7. V p ípad  vzniku pojistné události, jejíž p í inou byly zdravotní problémy pojišt ného nebo osob 
uvedených v pojistných podmínkách, budou zpracovávány i údaje o zdravotním stavu pojišt ného nebo 
osob uvedených v pojistných podmínkách v rozsahu pot ebném pro likvidaci pojistné události.

8. Poskytnutí osobních údaj  na ú el pojišt ní je povinné a je podmínkou pro uzav ení pojistné smlouvy.
9. Osobní údaje budou zp ístupn ny zam stnanc m pojistitele, auditor m a poradc m pojistitele.
10. Osobní údaje subjekt  budou poskytnuty správci registrace, který spolupracuje s pojistitelem na základ  

obchodní smlouvy.
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11. Osobní údaje budou poskytnuty spole nosti poskytující asisten ní služby v p ípad  pojistných událostí: 
EuroCross Assistance Czech Republic, Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, eská republika.
V pr b hu trvání pojistné smlouvy m že dojít ke zm n  spole nosti uvedené v tomto bod , p i emž 
aktuální seznam t chto spole ností a oznámení o zm nách jsou uvedeny na internetové stránce 
pojistitele. 

12. Subjekt údaj  má právo ve smyslu zákona . 101/2000 Sb. o ochran  osobních údaj  v platném zn ní 
(dále jen „zákon o ochran  osobních údaj “) požádat pojistitele o: 

a) informace týkající se rozsahu a ú elu zpracování osobních údaj ,
b) informace o osobních údajích, jež jsou p edm tem zpracovávání v etn  všech dostupných informací o 

jejich zdrojích a komu mohou být osobní údaje zp ístupn ny,
c) informace o zp sobu zpracování osobních údaj  a povaze automatizovaného zpracovávání v souvislosti 

s jeho využitím pro rozhodování, pokud jsou na základ  tohoto zpracovávání in ny úkony nebo 
rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práv a oprávn ných zájm  subjektu,

d) informace o p íjemcích, p ípadn  kategoriích p íjemc ,
e) zp ístupn ní osobních údaj  zpracovávaných v informa ním systému pojistitele, 
f) opravu osobních údaj v p ípad  zm ny,
g) podání vysv tlení, pokud zjistí nebo se domnívá, že zpracovávání osobních údaj  je v rozporu se 

zákonem o ochran  osobních údaj , zejména pokud jsou osobní údaje nep esné s ohledem na ú el 
zpracovávání osobních údaj , nebo o odstran ní vzniklého stavu (jde zejména o blokování 
zpracovávání, vykonání opravy, dopln ní nebo likvidaci osobních údaj ).

13. Pojistitel má právo za poskytnutí informací podle odd. 12, písm. a) až d) požadovat p im enou náhradu 
ve výši nep evyšující nezbytné náklady na poskytnutí informací.

14. Pokud je žádost subjektu podle ustanovení odd. 12, písm. f) oprávn ná, je pojistitel povinen bezodkladn  
odstranit nežádoucí stav.

15. Subjekt má právo obrátit se p ímo na Ú ad pro ochranu osobních údaj , pokud pojistitel jeho žádosti 
podle ustanovení odd. 12, písm. f) nevyhov l.

16. Postup podle odd. 12, nevylu uje právo subjektu údaj  obrátit se p ímo na Ú ad pro ochranu osobních 
údaj .

17. Pokud subjektu údaj  vznikla p i zpracovávání osobních údaj  jiná než majetková újma, postupuje se p i 
uplat ování jeho nárok  podle zvláštního zákona.

18. Pokud dojde k porušení povinností uložených zákonem o ochran  osobních údaj  u pojistitele nebo u 
zpracovatele, odpovídají za n  spole n  a nerozdíln .

19. Pojistitel je povinen bez zbyte ného odkladu informovat p íjemce podle odd. 11 o žádosti subjektu o 
blokování, opravu, dopln ní, nebo likvidaci osobních údaj . To neplatí, pokud je informování p íjemce 
nemožné, nebo by si vyžádalo neúm rné úsilí.

lánek 14
Asisten ní služby

1. Pojišt ný má právo na poskytnutí okamžité telefonické asistence v p ípad , že se ocitne v zahrani í 
v t žké situaci v d sledku úrazu, akutní nemoci, odcizení nebo ztráty cestovních doklad . 

2. Pojišt ný má právo na poskytnutí okamžité pomoci v p ípad , že se ocitne v zahrani í v t žké situaci 
v d sledku pojistné události podle ásti B t chto pojistných podmínek. Pojišt ný má v takovém p ípad  
právo na tyto asisten ní služby:
 v p ípad , že si to vyžádá zdravotní stav pojišt ného:

a) informování pojišt ného o zdravotnickém za ízení, na které se má obrátit,
b) zabezpe ení ošet ení pojišt ného léka em,
c) informování zdravotnického za ízení o zp sobu platby náklad  na poskytnutou zdravotní pé i,

 v p ípad , že zdravotní stav pojišt ného vyžaduje hospitalizaci:
a) výb r vhodného zdravotnického za ízení vzhledem k zdravotnímu stavu pojišt ného,
b) zabezpe ení p evozu pojišt ného do tohoto zdravotnického za ízení,
c) pr b žné informování se o zdravotním stavu pojišt ného a kontrolování zp sobu a pr b hu lé by,
d) zabezpe ení p evozu pojišt ného do vhodn jšího zdravotnického za ízení v p ípad , že p vodní 

zdravotnické za ízení je nevhodné vzhledem ke zdravotnímu stavu pojišt ného,
e) zabezpe ení p epravy pojišt ného zp t do vlasti (jen do eské republiky nebo zem  EU), jestliže 

pojišt ný nebude moci ze zdravotních d vod  použít p vodn  p edpokládaný dopravní prost edek,
f) informování zdravotnického za ízení o zp sobu platby náklad  na poskytnutou zdravotní pé i,

 v p ípad  smrti pojišt ného:
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a) zabezpe ení p epravy t lesných ostatk  pojišt ného do místa poh bu ve vlasti (jen do eské
republiky nebo zem  EU).

3. Pojišt ný má právo na poskytnutí okamžité pomoci v p ípad , že se ocitne v zahrani í v t žké situaci 
v d sledku pojistné události podle ásti C t chto pojistných podmínek. Pojišt ný má v takovém p ípad  
právo na:
a) informování o adrese nejbližšího zastupitelstva eské republiky nebo zastupitelstva podle státního 

ob anství pojišt ného, na které se má obrátit v p ípad  pot eby vystavení náhradních cestovních 
doklad .

4. Pojišt ný má právo na poskytnutí okamžité pomoci v p ípad , že se ocitne v zahrani í v t žké situaci 
v d sledku pojistné události podle ásti D t chto pojistných podmínek. Pojišt ný má v takovém p ípad  
právo na:
a) poskytnutí kontaktu na advokáta, který m že pojišt ného zastupovat v p estupkovém nebo trestním 

ízení vedeném proti pojišt nému p ed p íslušným orgánem v navštívené zemi pro p estupek nebo 
trestný in z nedbalosti. 

5. Pojistitel poskytne asisten ní služby (pojistné pln ní) na základ  ústního nebo písemného požadavku 
pojišt ného.

V p ípad , že pojišt ný využije na poskytnutí asisten ních služeb Partnera, zavazuje se náklady za jejich 
poskytnutí zaplatit za pojišt ného pojistitel. 

lánek 15
Prohlášení pojistníka / pojišt ného

Pojišt ný dává pojistiteli souhlas k poskytnutí informací o jeho zdravotním stavu v rozsahu, který požaduje 
pojistitel pro ú ely vybavování pojistných událostí a k vyhotovení zvukových záznam  z telefonických 
rozhovor  na telefonních íslech pojistitele nebo jeho partnera v p ípad  vzniku pojistné události týkající se 
pojišt ného ve smyslu § 12, odst. 1 zákona . 40/1964 Sb. Ob anský zákoník ve zn ní pozd jších p edpis .

lánek 16
Zvláštní ujednání

1. P íjmy pojišt ného a oprávn ných osob 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.

2. Pojistník, pojišt ný ani oprávn ná osoba se nebudou 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.

3. 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 informovaná dopisem do 30 dn ode dne p ijetí stížnosti. Pokud 
bude zpracování stížnosti trvat déle, než je uvedeno v p edcházející 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.

ást B
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

PRO POJIŠT NÍ LÉ EBNÝCH VÝLOH V ZAHRANI Í

1. Pojišt ní lé ebných výloh v zahrani í se sjednává jako pojišt ní škodové.
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lánek 1
P edm t a rozsah pojišt ní

1.  P edm tem pojišt ní jsou nezbytné lé ebné výlohy specifikované v bod  2, 3, 4 a 5 tohoto lánku, které 
vzniknou v d sledku smrti, úrazu nebo akutního onemocn ní pojišt ného v zahrani í, pokud by 
neposkytnutí okamžité zdravotní pé e mohlo bezprost edn  ohrozit život nebo zdraví pojišt ného 
a pokud tyto náklady byly pojišt nému nebo za pojišt ného vyú továny v zahrani í (dále jen „nezbytné 
lé ebné výlohy“).

2. Pojistitel uhradí nezbytné lé ebné výlohy ve smyslu bodu 1 tohoto lánku za:
a) ambulantní ošet ení v etn  p edepsaných lék a p edepsaných zdravotnických pom cek a 

zdravotnického materiálu, které jsou ur eny pro fixaci ásti t la nebo na podporu ch ze,
b) hospitalizaci a léka ské ošet ování b hem hospitalizace v etn  p edepsaných lék  a p edepsaných 

zdravotnických pom cek a zdravotnického materiálu, které jsou ur eny pro fixaci ástí t la nebo na 
podporu ch ze, a to až do okamžiku, kdy m že být pojišt ný na základ  souhlasu ošet ujícího 
léka e p epraven v souladu s písm. c) a d) tohoto bodu. 
V p ípad , že je hospitalizováno dít  ve v ku do 6 let, uhradí pojistitel jedné spolucestující blízké 
osob  náklady na ubytování ve zdravotnickém za ízení, ve kterém je pojišt no dít  hospitalizované, 
maximáln  však do dne ukon ení hospitalizace pojišt ného dít te.

c) p epravu pojišt ného do nejbližšího zdravotnického za ízení, nebo p epravu pojišt ného ze 
zdravotnického za ízení zp t do ubytovacího za ízení, pokud je to z léka ského hlediska nezbytné,

d) p epravu pojišt ného zp t do vlasti, pokud pojišt ný nebude moci ze zdravotních d vod  použít 
p vodn  p edpokládaný dopravní prost edek. Pojistitel si vyhrazuje právo rozhodnout o zp sobu 
p epravy a použitém dopravním prost edku na základ  souhlasu ošet ujícího léka e.

 V p ípad , že je pojišt ným cizinec s trvalým pobytem mimo eskou republiku nebo EU, nebo 
pokud je pojišt ný ú astníkem ve ejného zdravotního pojišt ní mimo eskou republiku nebo EU, 
pojistitel uhradí výlohy na p epravu pojišt ného do zem  trvalého pobytu nebo zem , kde je 
pojišt ný ú astníkem ve ejného zdravotního pojišt ní pouze do výše náklad  na p epravu 
ošet ujícím léka em doporu eného typu na území eské republiky. V tomto p ípad  pojistitel ani její 
partner nemá povinnost p epravu organiza n  zabezpe it.

Pojistitel uhradí náklady podle tohoto bodu až do výše pojistné ástky uvedené v pojistné smlouv .

3. Pojistitel uhradí v p ípad  smrti pojišt ného b hem cesty a pobytu v zahrani í i p epravu t lesných 
ostatk  pojišt ného do místa poh bu ve vlasti. Za náklady na p epravu t lesných ostatk  se považují 
všechny p ímé náklady spojené s touto p epravou, a pokud je na základ  platné legislativy p íslušného 
státu vyžadovaná pitva, i náklady na provedení pitvy pojišt ného. 

 V p ípad , že je pojišt ným cizinec s trvalým pobytem mimo eskou republiku nebo EU, pojistitel uhradí 
náklady na p epravu t lesných ostatk  pojišt ného do místa poh bu v zemi trvalého pobytu, nebo do 
zem  státního ob anství pojišt ného, a to pouze do výše náklad  na p epravu na území eské 
republiky. V tomto p ípad  pojistitel ani jeho partner nemá povinnost p epravu organiza n  zabezpe it.

 Pojistitel uhradí náklady podle tohoto bodu až do výše uvedené v pojistné smlouv .

4.  Pojistitel uhradí nezbytné výlohy na koupi nebo opravu dioptrických brýlí a ostatních ortopedických a 
protetických pom cek, avšak pouze v p ípad , že k poškození i zni ení brýlí a ostatních ortopedických a 
protetických pom cek došlo v souvislosti s úrazem, který si prokazateln  vyžádal ambulantní ošet ení 
nebo hospitalizaci pojišt ného, v tomto p ípad  je pojistná ástka uvedena v pojistné smlouv .

5. Pojistitel uhradí výlohy na ambulantní ošet ení chrupu, avšak pouze v rozsahu nutného a/nebo 
neodkladného ošet ení nezbytného k odstran ní bolesti, pokud d vodem ošet ení není zanedbání nebo 
nedokon ení lé by chrupu p ed vycestováním do zahrani í. Za zanedbání lé by se považuje i 
neabsolvování p edepsané preventivní prohlídky. Pojistná ástka za jednu pojistnou událost je uvedena 
v pojistné smlouv , p i emž za jednu pojistnou událost se považuje neodkladné ošet ení jednoho zubu. 
Pojistná ástka za všechny pojistné události b hem doby pojišt ní je uvedena v pojistné smlouv .

lánek 2
Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je smrt pojišt ného nebo vznik zm ny zdravotního stavu v d sledku úrazu nebo 
akutního onemocn ní, které nastaly v zahrani í po dobu trvání pojišt ní a které si vyžadují neodkladné 
ambulantní léka ské ošet ení, hospitalizaci, p epravu pojišt ného nebo p epravu jeho t lesných ostatk  a v 
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d sledku kterých vzniká povinnost uhradit nezbytné lé ebné výlohy podle l. 1, bod 2 a 3 této ásti 
pojistných podmínek a náklady podle l. 1 bod 4 a 5 této ásti pojistných podmínek. Smrt nebo vznik 
zm ny zdravotního stavu musí být potvrzen léka em. 

lánek 3
Výluky z pojišt ní

1. Pojistitel neposkytuje pojistné pln ní za:
a) úkony, které nebyly poskytnuty zdravotnickým za ízením, zdravotnickým pracovníkem nebo léka em,
b) preventivní prohlídky, o kování, kontrolní vyšet ení a léka ské úkony, které nejsou pot ebné pro 

zjišt ní diagnózy, nadstandardní zdravotní pé i,
c) lé ení, které není v decky nebo léka sky uznáno,
d) zakoupení lék , pokud nejsou p edepsány ošet ujícím léka em,
e) zakoupení lék  na lé bu onemocn ní diagnostikovaných pojišt nému už p ed nástupem na cestu do 

zahrani í a lék , které pojišt ný za al užívat už p ed nástupem na cestu do zahrani í,
f) zakoupení výživných dopl k  v etn  vitaminových p ípravk , dietetických potravin ke zvláštním 

léka ským ú el m a kosmetických výrobk , a to ani v p ípad , kdy jsou p edepsané ošet ujícím 
léka em,

g) hormonální terapii, p edepsání antikoncepce, zjišt ní t hotenství nebo lé bu neplodnosti a sterility, 
um lé oplodn ní,

h) p epravu pojišt ného v souladu s l. 1, bodem 2, písm. d) a l. 1 bodem 3 této ásti pojistných 
podmínek bez p edchozího souhlasu pojistitele nebo jeho partnera, 

i) chiropraktickou lé bu, lé bu akupunkturou, akupresurou, homeopatií nebo jiným typem alternativní 
lé by,

j) rehabilitaci, fyzioterapii, masáže, láze skou lé bu, ozdravovací pobyty, pobyty v sanatoriích, 
lé ebnách.

2. Pojistitel nenahradí lé ebné náklady definované v l. 1 bod 2 a náklady definované v l. 1 bod 3 a 4 této 
ásti pojistných podmínek (které vznikly v d sledku smrti pojišt ného, jeho úrazu nebo onemocn ní) 

jestliže smrt, úraz nebo onemocn ní vznikly v d sledku, nebo náklady musely být vynaložené v d sledku:
a) abstinen ních projev  p i závislosti na alkoholu, drogách nebo jiných omamných látkách,
b) v domého nedodržení pokyn  ošet ujícího léka e, v domého nepožití nebo nesprávného požívání 

lék , které byly pojišt nému vydány na léka ský p edpis,
c) ízení motorového vozidla bez idi ského oprávn ní,
d) onemocn ní, která už existovala v dob  uzav ení pojišt ní, chronických nebo opakujících se 

onemocn ní; vše s výjimkou náklad  souvisejících s poskytnutím nutného a/nebo neodkladného 
ošet ení a s úkony, které jsou nevyhnutelné k odvrácení bezprost edního ohrožení života nebo zdraví 
pojišt ného,

e) psychických poruch, psychických onemocn ní, psychologických vyšet ení, psychoterapie, v etn  
lé by depresivních stav  a psychóz,

f) um lého p erušení t hotenství s výjimkou léka sky indikovaného um lého p erušení t hotenství:
- ze zdravotních d vod  do ukon ení 12. týdne t hotenství,
- z genetických d vod  do ukon ení 24. týdne t hotenství,
- z d vodu ohrožujícího život matky bez ohledu na trvání t hotenství,

g) nákazy p enosnými pohlavními onemocn ními,
h) estetických a plastických operací,
i) nepodrobení se povinnému o kování p ed odjezdem do zahrani í,
j) pokusu o sebevraždu a sebevraždou,
k) v domé ú asti pojišt ného v jakékoli válce, vzpou e, povstání,
l) p sobení jaderné energie nebo vlivem radioaktivního materiálu,
m) manipulace se st elnou zbraní nebo výbušninou pojišt ným.

3. Pojistitel nenahradí nezbytné lé ebné výlohy definované v l. 1 bod 2 a náklady definované v l. 1 bod 3 
a 4 této ásti pojistných podmínek (které vznikly v d sledku smrti pojišt ného, jeho úrazu nebo nemoci), 
jestliže smrt, úraz nebo nemoc vznikly v souvislosti nebo náklady musely být vynaloženy v souvislosti s 
požitím alkoholu, drog, omamných látek, lék , které nebyly pojišt nému vydány na léka ský p edpis.

4. Pojistitel nehradí žádné výlohy, které vzniknou po bezd vodném odmítnutí p epravy nebo odmítnutí 
zp sobu p epravy pojišt ného zp t do vlasti, je-li tato p eprava odsouhlasená ošet ujícím léka em v 
zahrani í.
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lánek 4
Pojistná ástka

1. V p ípad , že p i jedné pojistné události dojde k r zným druh m vynaložených náklad  podle l. 1, bod  2 
a 3 této ásti pojistných podmínek a podle l. 1, bod  4 a 5 této ásti pojistných podmínek, je pojistná 
ástka horní hranicí pojistného pln ní za všechny vynaložené náklady dohromady.  

lánek 5
Pojistné pln ní

1. Pojistitel, nebo jeho partner vyplatí pojistné pln ní na základ  p edložených originál  doklad  uvedených v 
l. 6, bod 1, písm. g) této ásti pojistných podmínek a p edložených fotokopií doklad  uvedených v l. 6, 

bod 1. písm. h) této ásti pojistných podmínek.

2. Pojistné pln ní vyplatí pojistitel v m n  platné na území sídla p íjemce platby.  

3. Pokud pojišt ný uhradil nezbytné výlohy v hotovosti, pojistitel mu vyplatí pojistné pln ní v m n  platné na 
území eské republiky v kurzu pen žních prost edk  podle kurzovního lístku eské národní banky 
platného v den vzniku pojistné události.

lánek 6
Povinnosti pojišt ného

1. Krom  povinností uvedených v ásti A, l. 10 t chto pojistných podmínek, je pojišt ný v p ípad  pojistné 
události povinen:
a) ú inn  spolupracovat s ošet ujícím léka em, pojistitelem a jeho zahrani ním partnerem, aby se 

náklady z pojistné události bezd vodn  nezvyšovaly,
b) dát ošet ujícímu léka i souhlas k tomu, aby pojistiteli poskytl na její požádání informace o zdravotním 

stavu pojišt ného,
c) v p ípad , že si onemocn ní nebo úraz pojišt ného vyžadují po dobu trvání pojišt ní kontrolní 

léka ské ošet ení, a to u téhož léka e nebo u léka e s jinou specializací/ odborností, informovat 
partnera pojistitele o této skute nosti písemn  nebo telefonicky ješt  p ed podstoupením takového 
ošet ení,

d) v p ípad  hospitalizace pojišt ného informovat partnera pojistitele písemn  nebo telefonicky 
nejpozd ji do 24 hodin po za átku hospitalizace,

e) ve sporných p ípadech se na žádost pojistitele podrobit léka skému vyšet ení odborného léka e,
f) dát souhlas ošet ujícímu léka i:

- aby poskytl informace smluvnímu léka i pojistitele,
- aby poskytl pojistiteli nebo jeho partnerovi originál léka ské správy s uvedením diagnózy, 

anamnézy a zp sobu lé by pojišt ného na prokázání opodstatn nosti nezbytných výloh na úkony 
podle l. 1 této ásti pojistných podmínek,

g) p edložit originály t chto doklad :
- léka skou zprávu potvrzenou léka em s uvedením diagnózy, anamnézy a zp sobu lé by 

pojišt ného na prokázání opodstatn nosti nevyhnutelných náklad  na úkony podle l. 1 této ásti 
pojistných podmínek,

- potvrzení léka e o p edepsání lék  nebo kopii receptu, jde-li o nezbytné lé ebné výlohy podle l. 1, 
bod 2, písm. a) této ásti pojistných podmínek,

- zpráva potvrzená ošet ujícím léka em s uvedením, že p ed nástupem na cestu u pojišt ného léka  
nevylou il možnost vycestovat v termínu, na který byla sjednána pojistná smlouva. Tuto zprávu je 
pojišt ný povinen p edložit v p ípad , že ke dni sjednání pojišt ní u n j existovalo onemocn ní, 
resp. trp l chronickým nebo opakujícím se onemocn ním ( l. 3, bod 2, písm. d) této ásti 
pojistných podmínek), nebo u n j bylo zjišt no t hotenství,

- doklad o úhrad  náklad  v hotovosti, resp. fakturu za ambulantní ošet ení, a to v etn  rozpisu
ú tovaných léka ských úkon , jde-li o nezbytné lé ebné výlohy podle l. 1, bod 2, písm. a) této 
ásti pojistných podmínek,

- doklad o úhrad  náklad  v hotovosti, resp. fakturu za p edepsané léky, jde-li o nezbytné lé ebné 
náklady podle l. 1, bod 2, písm. a) této ásti pojistných podmínek,

- doklad o úhrad  náklad  v hotovosti, resp. fakturu za ambulantní ošet ení, a to v etn  rozpisu
ú tovaných léka ských úkon , jde-li o nezbytné lé ebné náklady podle l. 1, bod 2, písm. b) této 
ásti pojistných podmínek,



16

- doklad o úhrad  náklad  v hotovosti, resp. fakturu za p epravu, jde-li o nezbytné lé ebné náklady 
podle l. 1, bod 2, písm. c), d) nebo l. 1, bod 3 této ásti pojistných podmínek,

- doklad o úhrad  náklad  v hotovosti, resp. fakturu za výlohy uvedené v l. 1, bod 4 a 5 této ásti 
pojistných podmínek,

- jiné doklady jednozna n  prokazující vznik pojistné události nebo jiné doklady nevyhnutelné pro 
likvidaci pojistné události, o které pojistitel požádá,

h) p edložit fotokopie t chto doklad :
- zubní kartu pojišt ného od ošet ujícího léka e na prokázání opodstatn nosti nezbytných lé ebných 

výloh na úkony podle l. 1, bod 5 této ásti pojistných podmínek,
- potvrzení o absolvování p edepsané preventivní prohlídky na prokázání opodstatn nosti 

nezbytných lé ebných výloh na úkony podle l. 1, bod 5 této ásti pojistných podmínek,
- policejní zprávu v p ípad , že škoda na zdraví byla zp sobena cizím zavin ním. 

P edložení doklad  podle písmene g) a h) tohoto lánku je podmínkou pro vyplacení pojistného pln ní. 

lánek 7
Povinnosti pojistitele 

1. Krom  povinností uvedených v ásti A, l. 11 t chto pojistných podmínek je pojistitel povinen na požádání 
pojišt ného vystavit potvrzení o pojišt ní lé ebných výloh v zahrani í v cizím jazyce. V tomto p ípad  má 
pojistitel právo na náhradu náklad  spojených s vystavením takového potvrzení. 

ást C
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

PRO POJIŠT NÍ ZAVAZADEL

1. Pojišt ní zavazadel se sjednává jako pojišt ní škodové.

lánek 1
P edm t pojišt ní

1. P edm tem pojišt ní jsou zavazadla, definovaná v ásti A, l. 1 t chto pojistných podmínek (dále jen 
„pojišt ná v c“) a cestovní doklady pojišt ného.

2. P edm tem pojišt ní nejsou:
- p edm ty um lecké a historické hodnoty,
- motorová vozidla v etn  výbavy,
- peníze, šeky, vkladní knížky, cenné papíry, ceniny, známky, klí e, telefonní karty, platební, ipové a 

magnetické karty, cestovní lístky, lenské (klubové) karty,
- idi ský pr kaz, pr kaz zdravotního pojišt ní, Evropský zdravotní pr kaz, karta EURO<26, karta 

GO<26, pr kaz ISIC (Mezinárodní identifika ní pr kaz studenta) a pr kaz ITIC (Mezinárodní 
identifika ní pr kaz u itele), osobní listiny (léka ská potvrzení, potvrzení o zp sobilosti k výkonu 
povolání apod.),

- potraviny v etn  výživových dopl k  a vitamínových p ípravk , nápoje a tabákové výrobky,
- hodinky, klenoty, výrobky z drahých kov  a kamen , perly,
- zboží ur ené k dalšímu prodeji nebo obchodní vzorky.

3. P edm tem pojišt ní dále nejsou, pokud se v pojistné smlouv  nesjednalo jinak:
- mobilní telefony v etn  jejich p íslušenství,
- výpo etní technika v etn  p íslušenství,
- p ehráva e dat a záznam  (hudba, video, fotografie, hry) a GPS navigace v etn  jejich p íslušenství,
- nosi e dat a záznam s výjimkou fotoaparát  a kamer,
- profesionální technické vybavení (pot ebné k výkonu povolání),
- zbran  v etn  jejich p íslušenství a st eliva, s výjimkou loveckých zbraní.

lánek 2
Rozsah pojišt ní

1. Z pojišt ní zavazadel má pojišt ný právo na náhradu škody vzniklé:
a) poškozením, zni ením, odcizením nebo ztrátou pojišt né v ci,
b) poškozením, zni ením, odcizením nebo ztrátou cestovních doklad ,
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c) opožd ným dodáním zavazadel leteckou spole ností v rozsahu podle bodu 3 tohoto lánku, v 
d sledku pojistné události definované v lánku 3, bod 7 této ásti pojistných podmínek.

2. Pokud v zahrani í došlo k poškození, zni ení, ztrát  nebo odcizení cestovních doklad  pojišt ného, uhradí 
pojistitel pojišt nému, na základ  p edložených ú t , nezbytné náklady na zajišt ní si náhradních doklad  
v zahrani í a náklady na dopravu pojišt ného do místa nejbližšího zastupitelství eské republiky, nebo 
zastupitelství podle státního ob anství pojišt ného, které pojišt nému vystaví náhradní cestovní doklad.   

3. Pokud pojišt nému letecká spole nost dodala zavazadla pozd ji než 24 hodin od p íletu na místo ur ení 
(opožd né dodání zavazadel), uhradí pojistitel pojišt nému, na základ  p edložených ú t , nezbytné 
náklady, které v d sledku opožd ného dodání zavazadel leteckou spole ností pojišt ný vynaložil na nákup 
nezbytných od v  a toaletních pot eb v zahrani í.  

lánek 3
Pojistná událost

Pojistnou událostí se rozumí:
1. poškození nebo zni ení pojišt né v ci a cestovních doklad  živelnou událostí,
2. poškození nebo zni ení pojišt né v ci a cestovních doklad  vodou z vodovodních za ízení,
3. poškození, zni ení, ztráta nebo odcizení pojišt né v ci:

a) v dob , kdy byla pojišt ným sv ena na písemné potvrzení dopravci k p eprav  nebo podle pokyn  
p epravce uložena ve spole ném zavazadlovém prostoru,

b) v dob , kdy byla na písemné potvrzení dána do úschovy,
c) v d sledku dopravní nehody,
d) pokud byl pojišt ný zbaven možnosti v ci opatrovat po úrazu nebo v d sledku dopravní nehody,

4. poškození nebo zni ení pojišt né v ci zp sobené jednáním pachatele sm ujícím k odcizení pojišt né 
v ci,

5. odcizení pojišt né v ci zp sobem, p i kterém pachatel prokazateln  násilím p ekonal p ekážky bránící mu 
v odcizení nebo p i kterém pachatel použil násilí v i pojišt nému.
V p ípad , že došlo k odcizení pojišt né v ci umíst né v motorovém vozidle, rozumí se pojistnou událostí 
odcizení pojišt né v ci z ádn  uzamknutého zavazadlového prostoru motorového vozidla zaparkovaného 
na hlídaném parkovišti za p edpokladu, že tato v c nebyla viditelná zvenku nebo nezasahovala do interiéru
motorového vozidla (prostor, který je ur ený k p eprav  osob),

6. ztráta nebo odcizení cestovních doklad  pojišt ného v zahrani í,
7. dodání zavazadel leteckou spole ností p i cest  na pobyt do zahrani í pozd ji než 24 hodin od p íletu na 

místo ur ení (opožd né dodání zavazadel).

lánek 4
Výluky z pojišt ní

Právo na pojistné pln ní nevzniká pokud:
1. pojišt ná v c byla poškozená, zni ená, odcizená nebo ztracená:

a) úmyslným jednáním pojišt ného nebo jeho blízké osoby,
b) v d sledku chyby nebo poškození, které m la pojišt ná v c už v dob  sjednávání pojišt ní,
c) po dobu horolezeckých výstup  a výprav, toto neplatí, jestliže byla v pojistné smlouv  sjednána 

riziková skupina ozna ena jako SPORT nebo jako MANUÁLNÍ PRÁCE,
d) v dob , kdy byl pojišt ný již zaregistrován v ubytovacím za ízení nebo opustil motorové vozidlo za 

ú elem p enocování a i p esto si ponechal zavazadla v motorovém vozidle,
e) v d sledku vále ného stavu, ob anských nepokoj , terorizmu, stávky, zásahu státní moci, zabavení,

blokádou, pirátstvím, p sobením jaderné energie nebo vlivem radioaktivního materiálu,
2. pojišt ná v c byla ztracená nebo odcizená v dob , kdy ji pojišt ný ponechal bez dozoru s výjimkou lánku 

3, bod 3 písm. c) a d) této ásti pojistných podmínek,
3. pojišt ná v c byla odcizena ze stanu, p ípadn  p ív su, který byl umíst n mimo st ežený prostor 

kempinku, 
4. ke škod  došlo na motorových lunech a lodích, surfech, vodních skútrech, jízdních kolech, lyžích, 

bruslích, prost edcích ur ených k létání, b hem jejich provozu,
5. pojišt ná v c byla poškozená nebo zni ená v souvislosti s chybou materiálu, opot ebováním nebo 

nevhodným balením,
6. v zahrani í došlo k poškození, zni ení, ztrát  nebo odcizení cestovních doklad  pojišt ného a pojišt ný si 

nechal náhradní doklady vyhotovit až ve vlasti,
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7. opožd né dodání zavazadel leteckou spole ností bylo zp sobené v d sledku zabavení zavazadla 
pojišt ného oprávn ným subjektem. 

lánek 5
Pojistná ástka

1. Pojistná ástka za všechny pojišt né v ci spolu je uvedena v pojistné smlouv . Maximální výše 
pojistného pln ní za jednu poškozenou, zni enou, ztracenou nebo odcizenou pojišt nou v c je uvedena 
v pojistné smlouv .

2. Pojistná ástka pro poškození, zni ení, ztrátu nebo odcizení cestovních doklad  je uvedena v pojistné 
smlouv .

3. Pojistná ástka pro pojišt ní opožd ného dodání zavazadel leteckou spole ností je závislá na délce 
trvání zpožd ní:
a) v p ípad , že zavazadla, která pojišt ný odevzdal letecké spole nosti u nástupu na cestu do 

zahrani í, mu byla vydána pozd ji než 24 hodin, maximáln  však do 48 hodin od p íletu na místo 
ur ení, pojistná ástka je uvedena v pojistné smlouv ;

b) v p ípad , že zavazadla, která pojišt ný odevzdal letecké spole nosti u nástupu na cestu do 
zahrani í, mu byla vydána pozd ji než 48 hodin od p íletu na místo ur ení, pojistná ástka je uvedena 
v pojistné smlouv .

4. V p ípad , že došlo k poškození, zni ení, odcizení nebo ztrát  pojišt né v ci osobní pot eby, kterou si 
pojišt ný zakoupil b hem cesty a pobytu, je pojistná ástka ve výši 50 % z pojistné ástky podle bodu 1 
tohoto lánku, p i emž jde o sublimit v rámci této pojistné ástky. To znamená, že pojistné pln ní 
v souhrnu nesmí p esáhnout pojistnou ástku uvedenou v pojistné smlouv .

5. V p ípad , že došlo k odcizení pojišt ných zavazadel z motorového vozidla ( l. 3, bod 5 této ásti 
pojistných podmínek), je pojistná ástka ve výši 50 % z pojistné ástky podle bodu 1 tohoto lánku, 
p i emž jde o sublimit v rámci této pojistné ástky. To znamená, že pojistné pln ní v souhrnu nesmí 
p esáhnout pojistnou ástku uvedenou v pojistné smlouv .

lánek 6
Pojistné pln ní

1. Pojistné pln ní nesmí p ekro it pojistnou ástku sjednanou v pojistné smlouv . 
2. Pokud je pojistná ástka nižší než pojistná hodnota, je pojistitel povinen plnit jen v pom ru pojistné ástky 

k pojistné hodnot . 
3. Pokud je pojistná ástka vyšší než pojistná hodnota, je pojistitel povinen plnit jen do výše pojistné 

hodnoty.   
4. Pokud byla pojišt ná v c poškozená, vyplatí pojistitel ástku odpovídající p im eným náklad m, které je 

t eba vynaložit na opravu v ci, sníženou o ást odpovídající stupni opot ebení nebo jinému znehodnocení 
poškozené v ci z doby p ed pojistnou událostí a dále sníženou o cenu použitelných zbytk  
nahrazovaných ástí poškozené v ci. 

5. Pokud byla pojišt ná v c zni ena, ztracena nebo odcizena, vyplatí pojistitel ástku odpovídající 
p im eným náklad m na znovupo ízení v ci stejné zna ky, stejného modelu, typu, provedení nebo 
náklad m, které je t eba vynaložit na výrobu v ci stejného druhu a kvality v novém stavu (platí nižší z 
ástek) sníženou o ást odpovídající stupni opot ebení nebo jiného znehodnocení v ci z doby p ed 

pojistnou událostí a dále sníženou o cenu použitelných zbytk  zni ené v ci ( asová cena v ci). 
6. V p ípad , že dojde k úplné ztrát  zavazadla leteckou spole ností, poskytne pojistitel pln ní podle této 

ásti pojistných podmínek, po ode tení náhrady náklad  spojených s nákupem nezbytných od v  a 
toaletních pot eb ( l. 2, bod 3 této ásti pojistných podmínek). 

7. Pojistné pln ní vyplatí pojistitel na základ  p edložených originál  doklad  uvedených v l. 7, bod 8 této 
ásti pojistných podmínek. 

8.  
a) V p ípad  poškození, zni ení, odcizení nebo ztráty pojišt né v ci v d sledku pojistné události 

definované v l. 3 této ásti pojistných podmínek, vyplatí pojistitel pojistné pln ní v m n  platné na 
území eské republiky. P epo et jiné m ny na m nu platnou na území eské republiky se provede 
podle kurzovního lístku eské národní banky platného v den vzniku pojistné události. 

b) Pokud pojišt ný uhradil náklady podle l. 2, bod 2 této ásti pojistných podmínek v d sledku pojistné 
události definované v l. 3, bod 6 této ásti pojistných podmínek v hotovosti, pojistitel mu vyplatí 
pojistné pln ní v m n  platné na území eské republiky v kurzu pen žních prost edk  podle 
kurzovního lístku eské národní banky, platného v den vzniku pojistné události. 
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c) Pokud pojišt ný uhradil náklady podle l. 2, bod 3 této ásti pojistných podmínek v d sledku pojistné 
události definované v l. 3, bod 7 této ásti pojistných podmínek v hotovosti, pojistitel mu vyplatí 
pojistné pln ní v m n  platné na území eské republiky v kurzu pen žních prost edk  podle 
kurzovního lístku eské národní banky, platného v den vzniku pojistné události.

lánek 7
Povinnosti pojišt ného

Krom  povinností uvedených v ásti A, l. 10 t chto pojistných podmínek je pojišt ný povinen:

1. Oznámit bez prodlení orgán m policie pojistnou událost, která vznikla za okolností vzbuzující podez ení 
na trestný in nebo pokusu o n j, je-li vzniklá škoda v tší než ástka spoluú asti dohodnutá v pojistné 
smlouv , vyžádat si záv re nou policejní zprávu, která obsahuje:   
- jména všech poškozených osob,
- p esný popis okolnosti vzniku události ( as, kdy k události došlo, místo, jak k události došlo),
- seznam odcizených nebo poškozených v cí,

a p edložit jeho originál pojistiteli. 
2. Oznámit pojistnou událost, která nastala v ubytovacím za ízení, majiteli, p ípadn  správci tohoto za ízení, 

vyžádat si ubytovatelem potvrzený písemný doklad o vzniku a rozsahu škody a p edložit jeho originál 
pojistiteli. 

3. Oznámit pojistnou událost, která nastala na hlídaném parkovišti správci parkovišt , vyžádat si doklad o 
oznámení a p edložit jeho originál pojistiteli. 

4. Oznámit dopravci pojistnou událost, která nastala v dob , kdy bylo zavazadlo sv eno dopravci k 
p eprav  nebo podle jeho pokyn  dopravce uloženo ve spole ném zavazadlovém prostoru, a to 
nejpozd ji do 3 kalendá ních dn  po p íjezdu na místo ur ení, vyžádat si dopravcem/ letišt m potvrzený 
písemný doklad o vzniku a rozsahu škody a p edložit jeho originál pojistiteli. 

5. V p ípad , že došlo ke škod  na zavazadle, které bylo pojišt nému dodáno opožd n , oznámit dopravci 
pojistnou událost, která nastala v dob , kdy bylo zavazadlo sv eno dopravci k p eprav  nebo podle jeho 
pokyn  uloženo ve spole ném zavazadlovém prostoru, a to nejpozd ji do 3 kalendá ních dn  po dodání 
zavazadla na místo ur ení, vyžádat si dopravcem potvrzený písemný doklad o vzniku a rozsahu škody a 
p edložit jeho originál pojistiteli.

6. Zajistit v i druhému právo na náhradu škody zp sobené pojistnou událostí.
7. Oznámit pojistiteli, pokud se po oznámení pojistné události, resp. po vyplacení pojistného pln ní, ztracená 

nebo odcizená v c našla, a to nejpozd ji do 5 dn  od nalezení ztracené nebo odcizené v ci.  V takovém 
p ípad  je pojišt ný povinen vrátit pojistiteli pojistné pln ní po ode tení p im ených náklad  na opravu
nalezené v ci, pokud je bylo na odstran ní poškození t eba, které vznikly v dob , kdy byl zbaven 
možnosti v c opatrovat, p inejmenším však pojistiteli vrátit tolik, kolik by dostal p i prodeji poškozené v ci. 

8. Pokud jde o pojistnou událost podle l. 3, bod 7 této ásti pojistných podmínek:
- nejpozd ji v den p íletu na místo ur ení oznámit letecké spole nosti, že jeho zavazadlo nebylo 

dodáno, vyžádat si o tom písemné potvrzení a jeho originál p edložit pojistiteli,
- oznámit pojistiteli vznik události nejpozd ji do 10 dn  po návratu do vlasti.

9. P edložit pojistiteli originály následujících doklad :
- zavazadlový lístek, bylo-li zavazadlo sv eno proti potvrzení dopravci k p eprav  nebo podle pokyn  

dopravce uloženo ve spole ném zavazadlovém prostoru,
- cestovní lístek a/nebo palubní lístek (boarding pass),
- doklad o úhrad  náklad  v hotovosti, resp. fakturu za opravu poškozené v ci,
- doklad o tom, že pojišt nou v c není možné opravou uvést do stavu, v n mž by ji bylo možné 

používat k p vodnímu ú elu,
- potvrzení dopravce o ztrát  zavazadel, v p ípad , že zavazadla nebyla v bec dodána,
- nabývací doklad k pojišt ným v cem,
- policejní zprávu,
- potvrzení majitele, p ípadn  správce ubytovacího za ízení o vzniku a rozsahu škody,
- doklad o zaparkování motorového vozidla na hlídaném parkovišti (parkovací lístek),
- potvrzení správce hlídaného parkovišt , jestli pojistná událost nastala na hlídaném parkovišti,
- potvrzení dopravce o vzniku a rozsahu škody,
- zprávu potvrzenou léka em s uvedením diagnózy, jde-li o pojistnou událost podle l. 3, bod 3, písm. d) 

této ásti pojistných podmínek,
- potvrzení dopravce o nedodání zavazadel, v p ípad , že zavazadla nebyla v bec dodána, jde-li o 

náklady podle l. 2, bod 1 této ásti pojistných podmínek,
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- doklad o úhrad  náklad  za vystavení náhradního cestovního dokladu vynaložených v zahrani í, jde-li 
o náklady podle l. 2, bod 2 této ásti pojistných podmínek, 

- doklad o úhrad  cestovních náklad  na dopravu do místa nejbližšího zastupitelství eské republiky 
nebo zastupitelství podle státního ob anství pojišt ného, které pojišt nému náhradní cestovní doklad 
vystavilo, jde-li o náklady podle l. 2, bod 2 této ásti pojistných podmínek,

- potvrzení letecké spole nosti o opožd ném dodání zavazadel s uvedením termínu dodání zavazadla, 
jde-li o náklady podle l. 2, bod 3 této ásti pojistných podmínek,

- potvrzení letecké spole nosti o nedodání zavazadla v p ípad , že zavazadlo nebylo v bec dodáno, 
pokud jde o náklady podle l. 2, bod 3 této ásti pojistných podmínek,

- seznam zakoupených nezbytných od v  a toaletních pot eb, které si pojišt ný zakoupil, pokud jde o 
náklady podle l. 2, bod 3 této ásti pojistných podmínek,

- doklad o úhrad  náklad  na nákup nezbytných od v  a toaletních pot eb, které si pojišt ný zakoupil v 
zahrani í, jde-li o náklady podle l. 2, bod 3 této ásti pojistných podmínek,

- jiné doklady jednozna n  prokazující vznik pojistné události nebo jiné doklady nevyhnutelné pro 
likvidaci pojistné události, o které pojistitel požádá.

10. V p ípad , že pojišt ný sjedná pojišt ní téže v ci na totéž riziko u jiného pojistitele, je pojišt ný povinen 
ihned oznámit tuto skute nost pojistiteli, uvést obchodní jméno a sídlo jiného pojistitele  a výšku 
dohodnuté pojistné ástky v tomto pojišt ní.

ást D
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

PRO POJIŠT NÍ OBECNÉ ODPOV DNOSTI ZA ŠKODU

1. Pojišt ní obecné odpov dnosti za škodu se sjednává jako pojišt ní škodové.

lánek 1
P edm t a rozsah pojišt ní

1. P edm tem pojišt ní je právním p edpisem uložená odpov dnost pojišt ného za škodu zp sobenou 
jinému (t etí osob ). 

2. Pojišt ný má právo, aby za n j pojistitel vypo ádal nároky t etí osoby na náhradu škody zp sobenou:
a) na zdraví nebo na život ,
b) poškozením, zni ením nebo ztrátou v ci,
c) jinou majetkovou újmou, která vznikla v p ímé souvislosti se škodou na zdraví, na život  a na v ci, 

pokud pojišt ný za škodu podle p íslušného právního p edpisu odpovídá. P edpokladem práva na 
poskytnutí pojistného pln ní je, že ke škodní události došlo v dob  trvání pojišt ní. 

Pojistná ástka za jednu pojistnou událost je uvedena v pojistné smlouv .
3. Pojišt ní obecné odpov dnosti za škodu se vztahuje i na odpov dnost pojišt ného za škodu na movitých 

v cech ubytovatele, tvo ících vybavení ubytovacího za ízení, které pojišt ný po dobu ubytování užíval v 
souvislosti s poskytováním ubytovacích a stravovacích služeb. 

 Za takovéto v ci se nepovažují ubytovatelem zap j ené (pronajaté) hmotné v ci, nap . surfy, rogala, 
jízdní kola, v etn  vodních kol, plavidel, motorových vozidel, sportovního ná adí apod.

4. Z pojišt ní obecné odpov dnosti za škodu uhradí pojistitel i:
a) náklady spojené se zastupováním pojišt ného advokátem nebo s p ibráním soudního znalce v 

p estupkovém nebo trestním ízení vedeném proti pojišt nému p ed p íslušným orgánem v 
navštívené zemi pro p estupek nebo trestný in z nedbalosti, kterého se pojišt ný dopustil v
navštívené zemi v dob  trvání pobytu v zahrani í, jako i náklady spojené s ízením o náhradu škody 
v etn  zastupování pojišt ného advokátem, p ípadn  p ibráním soudního znalce v tomto ízení 
vedeném p ed p íslušným orgánem v navštívené zemi, bylo-li toto ízení pot ebné pro zjišt ní 
odpov dnosti pojišt ného. Pojistná ástka pro takto vynaložené náklady za jednu pojistnou událost je 
uvedena v pojistné smlouv .

b) náklady kauce, p ípadn  jiné finan ní záruky spojené s p estupkovým nebo trestním ízením 
vedeným proti pojišt nému pro p estupek nebo trestný in z nedbalosti, kterého se pojišt ný dopustil 
v navštívené zemi v dob  trvání pobytu v zahrani í, pokud je toto ízení proti pojišt nému spojené s 
p edb žným zadržením nebo vazbou. Pojistná ástka pro takto vynaložené náklady za jednu 
pojistnou událost je uvedena v pojistné smlouv .

Celkové pln ní pojistitele celkem podle písm. a) a b) tohoto bodu za jednu a všechny pojistné události, ke 
kterým dojde v dob  trvání pobytu v zahrani í, nesmí p esáhnout ástku uvedenu v pojistné smlouv . 
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5. Pokud pojišt ný zem e, má poškozený p ímo v i pojistiteli právo, aby mu nahradil škodu ve stejném 
rozsahu, v jakém by mu ji byl povinen nahradit za pojišt ného, kdyby z stal na živu. 

lánek 2
Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je škodní událost, s níž je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit a ke které došlo v 
dob  trvání pojišt ní.  

2. Vícenásobné, asov  spolu související škodní události, vzniklé p ímo nebo nep ímo ze stejné nebo 
obdobné p í iny, zdroje, okolnosti, události nebo jiného nebezpe í, se považují za jednu škodní událost, 
bez ohledu na po et poškozených (sériová škodní událost).  Za okamžik vzniku každé škodní události ze 
sériové škodní události se bez ohledu na skute ný okamžik vzniku považuje okamžik, kdy vznikla první z 
nich.  

3. V p ípad  pojišt ní podle l. 1, bod 4 této ásti pojistných podmínek, je pojistnou událostí p estupek nebo 
trestný in z nedbalosti, kterého se pojišt ný dopustil v zahrani í po dobu trvání pobytu v zahrani í, je-li v 
souvislosti s tímto p estupkem nebo trestním inem proti pojišt nému vedeno p estupkové nebo trestné 
ízení p ed p íslušným orgánem v zahrani í. 

lánek 3
Výluky z pojišt ní

1. Pojišt ní se nevztahuje na odpov dnost za škodu:
a) zp sobenou úmysln  nebo p evzatou nad rámec stanovený právními p edpisy,
b) p evzatou smlouvou, v etn  náhradního pln ní za nespln né smluvní závazky,
c) nespln ním povinnosti odvrátit bezprost edn  hrozící škodu a zabránit zv tšení již vzniklé škody,
d) zp sobenou provozem motorového vozidla, nebo provozem kolejových dopravních prost edk ,
e) zp sobenou provozem letadla, deltaplánu a jakéhokoli jiného vzdušného dopravního prost edku a 

provozem plavidla s výjimkou windsurf  a malých bezmotorových plavidel nepodléhajících registraci,
f) zp sobenou p i výkonu innosti zasilatelství nebo p i výkonu innosti silni ní dopravy,
g) zp sobenou na nemovitosti, kterou pojišt ný používá protiprávn ,
h) zp sobenou uložením pokuty a jakýchkoliv jiných sankcí a plateb, které mají charakter sankce. 

2. Pojišt ní se dále nevztahuje na odpov dnost za škodu:
a) zp sobenou jadernými riziky a jakýmkoli ionizujícím zá ením,
b) zp sobenou v p í inné souvislosti s válkou, invazí, ob anskou válkou, vzpourou, revolucí, povstáním, 

stávkami, zásahem orgán  státní moci a správy nebo na základ  jejich na ízení, terorizmem, 
sabotáží a jinými nepokoji a násilnými akcemi, ke kterým došlo v souvislosti s politickými, 
hospodá skými nebo celospole enskými problémy,

c) zp sobenou p enosem viru HIV a infek ních chorob lidí, zví at a rostlin,
d) zp sobenou porušením právní povinnosti pojišt ným p ed uzav ením pojistné smlouvy,
e) zp sobenou zam stnancem zam stnavateli p i pln ní pracovních úkol  v pracovn právních vztazích 

nebo v p ímé souvislosti s takovým pln ním, 
f) zp sobenou na v cech, které pojišt ný p evzal na zpracování, opravu, úpravu, prodej, úschovu, 

skladování nebo poskytnutí odborné pomoci,
g) zp sobenou na cizích movitých v cech, které byly pojišt nému p j ené (pronajaté), používá je z 

jiného d vodu nebo je má u sebe, s výjimkou l. 1, bod 3 této ásti pojistných podmínek,
h) zp sobenou p i motoristických a jiných sportovních sout žích a závodech, jakož i p i p íprav  na n ,
i) zp sobenou projektovou a inženýrskou inností a geologickým pr zkumem,
j) zp sobenou podzemními nebo výkopovými pracemi,
k) zp sobenou stavebními pracemi p i budování most , cest, hrází,
l) zp sobenou manipulací, likvidací nebo uskladn ním odpadu,
m) zp sobenou inností, p i které povinnost uzav ít pojišt ní ukládá všeobecn  závazný právní p edpis,
n) zp sobenou v souvislosti s držením a nošením zbran ,
o) zp sobenou v p í inné souvislosti s výrobou, skladováním, pln ním, p epravou a jakoukoliv 

manipulací s nebezpe nými látkami, nap . ho lavými nebo výbušnými materiály, jedovatými látkami, 
apod.,

p) zp sobenou na životním prost edí a za veškeré další škody vzniklé následkem zne išt ní životního 
prost edí,

q) zp sobenou vznikem jiné majetkové újmy, nesouvisející se škodou na zdraví a na v ci,
r) vzniklou p i výkonu podnikatelské nebo jiné výd le né aktivity,
s) zp sobenou blízkým osobám a svým obchodním spole ník m,
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t) zp sobenou v ase, když byl pojišt ný pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek 
nebo léku ozna eného varovným symbolem,

u) zp sobenou na klenotech, špercích, p edm tech um lecké a historické hodnoty, starožitnostech a 
sbírkách. 

3. Pojistitel má právo odmítnout pojistné pln ní, pokud pojišt ný bez souhlasu pojistitele nevznese námitku 
proml ení, zaváže se uhradit proml enou pohledávku nebo uzav e soudní smír nebo pokud nepodá v as 
opravný prost edek proti rozhodnutí p íslušných orgán  o náhrad  škody, pokud v odvolací lh t  nedostal 
od pojistitele jiný pokyn. 

lánek 4
Povinnosti pojišt ného

1. Krom  povinností uvedených v ásti A, l. 10 t chto pojistných podmínek je pojišt ný povinen:
a) odpovídat úpln  a pravdiv  na všechny písemné dotazy pojistitele, které se týkají sjednaného

pojišt ní a které jsou rozhodující pro uzav ení pojistné smlouvy,
b) oznámit pojistiteli, bez zbyte ného odkladu, každé zvýšení pojistného rizika, ke kterému došlo po 

uzav ení smlouvy, stejn  tak jako i veškeré zm ny v údajích, které byly podkladem pro její uzav ení,
c) umožnit pojistiteli na požádání kontrolu podklad  k uzav ení pojišt ní,
d) vynaložit veškeré své úsilí a využívat veškerých prost edk  a možností na p edcházení škodám, 

zejména se nesmí porušovat povinnosti ustanovené zákonem nebo pojistnou smlouvou v zájmu 
p edcházení nebo minimalizace nebezpe í vzniku škody, ani se nesmí trp t porušování t chto 
povinností ze strany t etích osob; dozví-li se o jakémkoli nebezpe í, které by mohlo mít vliv na vznik 
škodní události, je pojišt ný povinen jej odstranit nebo p ijmout taková preventivní opat ení, jaká je 
od n j možno opodstatn n  požadovat; v p ípad , že již došlo ke škodní události, podniknout 
pot ebná opat ení k tomu, aby škoda byla co nejmenší,

e) oznámit pojistiteli, že poškozený proti pojišt nému uplatnil právo na náhradu škody, kterou má 
uhradit pojistitel a vyjád it se k požadované náhrad  a k její výši; pokud poškozený uplatnil právo na 
náhradu škody u soudu nebo u jiného p íslušného orgánu, umožnit pojistiteli zú astnit se ízení, 
p íp. vstoupit do ízení jako vedlejší ú astník,

f) oznámit bez prodlení státnímu zástupci nebo p íslušným orgán m policie škodní událost, která 
vznikla za okolností vzbuzujících podez ení z trestného inu nebo pokusu o n j, 

g) oznámit pojistiteli bez zbyte ného odkladu, že v souvislosti se vzniklou škodou bylo zahájeno trestní 
ízení proti pojišt nému, oznámit jméno a sídlo obhájce, kterého si zvolil, a zajistit, aby byl pojistitel 

informován o pr b hu a výsledku tohoto ízení,
h) v ízení o náhrad  škody, kterou má pojistitel nahradit, postupovat v souladu s pokyny pojistitele, 

neuznat ani neuspo ádat jakýkoli nárok na náhradu škody bez p edcházejícího souhlasu pojistitele, 
i) oznámit pojistiteli, že uzav el smluvní pojišt ní odpov dnosti za škodu u jiného pojistitele, uvést jeho 

název a sídlo a výši sjednané pojistné ástky,
j) dodržovat další povinnosti ustanovené právními p edpisy,
k) p edložit pojistiteli originály následujících doklad :

- doklad prokazující p vodní hodnotu poškozené v ci,
- doklad o úhrad  zp sobené škody, pokud byla škoda pojišt ným uhrazena,
- fotodokumentaci, p íp. jiný doklad prokazující rozsah poškození,
- vznesený písemný nárok poškozeného v i pojišt nému na náhradu škody,
- doklad o úhrad  náklad  v hotovosti, resp. fakturu za zastupování pojišt ného advokátem v 

zahrani í, nastala-li pojistná událost podle l. 2, bod 3 této ásti pojistných podmínek,
- doklad o úhrad  náklad  v hotovosti, resp. fakturu za složení kauce nebo jiné finan ní záruky 

za pojišt ného, byl-li pojišt ný v zahrani í p edb žn  zadržený nebo byl ve vazb , nastala-li 
pojistná událost podle l. 2, bod 3 této ásti pojistných podmínek

- jiné doklady jednozna n  prokazující vznik pojistné události nebo jiné doklady nevyhnutelné pro 
likvidaci pojistné události, o které pojistitel požádá.

lánek 5
Pojistná ástka

1. V pojistné smlouv  se dojedná ástka, která bude horní hranicí pojistného pln ní pojistitele za jednu a 
všechny pojistné události, které vznikly za dobu trvání pojišt ní. Pokud po dobu trvání pojišt ní dojde k 
více než jedné pojistné události, pak je pojistná ástka horní hranicí pojistného pln ní za všechny 
pojistné události, které nastaly v dob  trvání pojišt ní.
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lánek 6
Pojistné pln ní

1. Pojistné pln ní nesmí p ekro it pojistnou ástku sjednanou v pojistné smlouv  v souladu s ustanovením 
l. 5 této ásti pojistných podmínek. To platí i pro sou et veškerých pln ní p i sériové škodní události. 

2. Pokud pojišt ný nahradí škodu nebo její ást se souhlasem pojistitele poškozenému p ímo, má právo, 
aby mu pojistitel vydal majetkový prosp ch, který takto získal, avšak pouze v rozsahu, v n mž by byl 
pojistitel povinen poskytnout pojistné pln ní. 

3. Pojistné pln ní vyplatí pojistitel v m n  platné na území bydlišt  nebo sídla p íjemce platby 
(poškozeného).  

4. Pokud pojišt ný uhradil náklady podle l. 1 této ásti pojistných podmínek v d sledku pojistné události 
definované v l. 2 této ásti pojistných podmínek v hotovosti, pojistitel mu vyplatí pojistné pln ní v m n  
platné na území eské republiky v kurzu pen žních prost edk  v cizí m n  podle kurzovního lístku 

eské národní banky, platného v den vzniku pojistné události.

lánek 7
Právo na vrácení vyplaceného pojistného pln ní

1. Pojistitel má v i pojišt nému právo na náhradu ástek, které za n j zaplatil, pokud pojišt ný zp sobil 
škodu pod vlivem alkoholu, drog,návykových nebo psychotropních látek nebo léku ozna eného varovným 
symbolem.  

lánek 8
P echod práv

1. Pokud má pojišt ný v i poškozenému nebo jiné osob  právo na vrácení vyplacené ástky, p echází toto 
právo na pojistitele, pokud za pojišt ného tuto ástku uhradil.   

2. Na pojistitele p echází také právo pojišt ného na náhradu takových útrat ízení o náhrad  škody, která 
byla pojišt nému p iznána, pokud je pojistitel zaplatil za pojišt ného.

3. Pojišt ný je povinen bez prodlení pojistiteli oznámit, že nastaly d vody na uplatn ní práv uvedených v 
bod  1 a 2 tohoto lánku a odevzdat mu doklady pot ebné k uplatn ní t chto práv. 

4. Pokud pojišt ný nezajistí pojistiteli právo na náhradu škody v i další osob  nebo jinak zma í možnost 
uplatn ní tohoto práva, má pojistitel v i n mu právo na náhradu ástek, které pro takovéto porušení 
nemohl uplatnit, a to až do výše vyplaceného pojistného pln ní. 

ást E
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

PRO ÚRAZOVÉ POJIŠT NÍ

1. Úrazové pojišt ní se sjednává jako pojišt ní obnosové.

lánek 1
P edm t pojišt ní

1. V p ípad  pojistné události poskytne pojistitel pojistné pln ní v rozsahu této ásti pojistných podmínek a 
podmínek dohodnutých v pojistné smlouv  v p ípad :
a) trvalých následk  úrazu pojišt ného ( l. 5 této ásti pojistných podmínek), až do výše pojistné 

ástky uvedené v pojistné smlouv ,
b) smrti pojišt ného v d sledku úrazu ( l. 6 této ásti pojistných podmínek), až do výše pojistné ástky 

uvedené v pojistné smlouv .

lánek 2
Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je úraz, který utrpí pojišt ná osoba b hem pojistné doby a na základ  kterého, podle 
této ásti pojistných podmínek, vzniká právo na pojistné pln ní, pokud v pojistné smlouv  není sjednáno 
jinak. 

2. Za úraz se nepovažují:
a) sebevražda nebo pokus o ni,
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b) úmyslné zp sobení újmy na svém zdraví,
c) infarkt myokardu, 
d) akutní cévní mozková p íhoda,
e) onemocn ní z povolání,  
f) infek ní onemocn ní, i pokud byla p enesena zran ním,
g) vznik a zhoršení kýly (hernií),
h) vznik nádor  jakéhokoli druhu a p vodu,
i) vznik a zhoršení aseptických zápal  šlachových pouzder, svalových úpon , kloubních vá k  a 

epikondylitid, 
j) patologické zlomeniny
k) trhliny sítnice.

lánek 3
Povinnosti pojistníka a pojišt ného

1. Pojistník i pojišt ný (nebo jeho zákonný zástupce) jsou povinni p ed uzav ením smlouvy pravdiv  a úpln  
odpovídat na otázky pojistitele, které jsou nezbytné pro ur ení rizikové skupiny a stanovení sazby 
pojistného.

2. P i v domém porušení povinností uvedené v bod  1 tohoto lánku je pojistitel oprávn n odstoupit od 
pojistné smlouvy nebo odmítnout pojistné pln ní v celém rozsahu za podmínek uvedených v §23 a v § 24 
zákona . 37/2004 Sb o pojistné smlouv a o zm n  souvisejících zákon .

3. Jestli-že pojistník nebo pojišt ný poruší povinnosti uvedené v bod  1 tohoto lánku nebo v pojistné 
smlouv  a tím zp sobí zvýšení náklad  pojistitele spojených s uzav ením, zprávou pojistné smlouvy a 
p ípadnou likvidaci pojistné události, má pojistitel v i n mu právo na úhradu ástek ve výši takhle 
vzniklých náklad .

4. Pojišt ný (nebo jeho zákonný zástupce) je povinen bezodkladn  písemn oznámit pojistiteli každou
zm nu údaj , které byli podkladem pro uzav ení pojistné smlouvy, v etn  pracovní nebo pravideln  
vykonávaný zájmové innosti.

5. Pojišt ný (nebo jeho zákonný zástupce) je povinen na požádání pojistitele písemn  poskytnout pojistiteli 
informaci o svém obecném léka i nebo léka i specialistovi, který eviduje záznam o jeho zdravotním stavu 
(a to v rozsahu nejmén  jméno a p íjmení léka e, adresa ambulance). 

6. Pojišt ný (nebo jeho zákonný zástupce) je po úraze povinen:
a) bezodkladn  vyhledat léka skou pomoc,
b) bez zbyte ného odkladu pojistitele písemn  informovat o vzniku úrazu,
c) léka skou dokumentací prokázat vznik úrazu v dob  pojišt ní,
d) podrobit se vyšet ením léka e, kterého ur í pojistitel, 
e) p edložit pojistiteli potvrzení od policie o tom, zda okolnosti, za kterých k úrazu došlo, vyšet ila 

policie,  
f) dodržovat pokyny obecného léka e, ošet ujícího léka e, léka e specialisty nebo zubního léka e 

a dbát na to, aby nenastalo zhoršení úrazu nebo jeho následk ,
g) dát souhlas poskytovateli zdravotní starostlivosti, aby poskytl pojistiteli na jeho požádání informace 

o zdravotním stavu pojišt ného,
h) vyplnit všechny formulá e pojistitele a p edložit pojistiteli kopie výpis  ze zdravotní dokumentace 

a ostatních doklad , které mají souvis s pojistní událostí a o které pojistitel požádá, p ípadn  
poslat tyto doklady pojistiteli v elektronické podob , p i emž jejich p edložení je podmínkou pro 
vyplacení p íslušného pojistného pln ní. V p ípad , jestli pojišt ný nep edloží pojistiteli doklady 
pot ebné na vyšet ení pojistné události v originálech, je pojišt ný povinný uchovávat tyto originály 
nejmén  po dobu jednoho roku od nahlášení pojistné události a b hem této doby umožnit pojistiteli 
nahlídnout do t chto doklad ,

i) zabezpe it, aby všechny zprávy a posudky, které si pojistitel vyžádá, byly vyhotoveny bez 
zbyte ného odkladu.

lánek 4
Pojistné pln ní

1. Nárok na pojistné pln ní v p ípad  trvalých následk  úrazu má pojišt ný.
2. Nárok na pojistné pln ní p i smrti pojišt ného v d sledku úrazu má oprávn ná osoba.
3. Pojistné pln ní pojistitel vyplatí v m n  platné na území eské republiky, není-li v pojistné smlouv  

dohodnuto jinak.  
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lánek 5
Pojistné pln ní v p ípad  trvalých následk  úrazu

1. Pokud je v pojistné smlouv sjednáno pojišt ní trvalých následk úrazu, vyplatí pojistitel pojišt nému
pojistné pln ní ve výši ur ené podle tohoto lánku.

2. Trvalé následky úrazu se vyhodnocují nejd íve po jednom roku (365 dní) od dne úrazu. Pojistitel vyplatí 
pojišt nému pojistné pln ní, které odpovídá rozsahu trvalých následk . 
Jestli t lesné poškození podle vyjád ení odborného léka e nenabude po jednom roce ode dne vzniku 
úrazu jednozna n  charakter trvalého poškození, m že pojistitel p istoupit k jeho hodnocení nejd íve po 
dvou letech a pokud ješt  nebude rozsah trvalých následk  ustálený, maximáln  po t ech letech od data 
vzniku úrazu. K zhodnocení trvalých následk  m že dojít až po kompletní konzervativní, opera ní, 
rehabilita ní lé b , které byli vykonávané za ú elem snížení rozsahu trvalých následk . Pojistitel vyplatí 
pojišt nému pojistné pln ní, které odpovídá rozsahu trvalých následk  podle dalších bod  tohoto lánku.

3. Rozsah trvalých následk  ur í pojistitel ve spolupráci s léka em ur eným pojišt ným podle oce ovacích 
tabulek, do kterých má pojišt ný právo u pojistitele nahlédnout. Pro ur ení rozsahu trvalých následk  je 
rozhodující, v jakém rozsahu byla z léka ského hlediska omezena t lesná funk nost pojišt ného. Rozsah 
trvalých následk  pojišt ného se ur uje v procentech. 

4. Výše pojistného pln ní se ur í procentuáln  z pojistné ástky sjednané pro p ípad trvalých následk  
úrazu. Procentuální výše pojistného pln ní odpovídá rozsahu trvalých následk , není-li v pojistné smlouv  
dohodnut jiný zp sob ur ení její výšky. 

5. V p ípad , že úraz zanechá více druh  trvalých následk , celkový rozsah trvalých následk  se ur í 
sou tem rozsah  pro jednotlivé druhy trvalých následk , maximáln  však do výše 100 %. 

6. Týkají-li se trvalé následky úrazu ásti t la nebo orgánu, jehož funk nost byla snížena z jakýchkoli p í in 
už p ed tímto úrazem, sníží pojistitel své pojistné pln ní o rozsah funk ního postižení p ed úrazem.  

lánek 6
Pojistné pln ní v p ípad  smrti v d sledku úrazu

1. Pokud je to v pojistné smlouv sjednáno, v p ípad  smrti pojišt ného v d sledku úrazu vyplatí pojistitel 
oprávn né osob  pojistnou ástku pro p ípad smrti v d sledku úrazu.

2. Vznikl-li oprávn né osob  nárok na pln ní a pojistitel už vyplatil pojistné pln ní za trvalé následky 
stejného úrazu, je pojistitel povinen vyplatit jen rozdíl mezi pojistnou ástkou pro p ípad smrti v d sledku 
úrazu a již vyplaceným pojistným pln ním za trvalé následky úrazu.

lánek 7
Snížení pln ní

1. Pojistitel má právo pojistné pln ní p im en  snížit v p ípad :
a) poruší-li pojišt ný povinnosti uvedené v ásti A, l. 10 t chto pojistných podmínek a v l. 3 této ásti 

pojistných podmínek, 
b) úraz , ke kterým došlo následkem požití alkoholu a jestli v ase vzniku úrazu m la pojišt ná osoba 

obsah alkoholu ve vydychovaném vzduchu 0,71 mg/l a mén , nebo obsah alkoholu ur en jinou 
metodou jako dechovou zkouškou je ekvivalentní uvedeným hodnotám, a tato skute nost p isp la ke 
vzniku pojistné události.

lánek 8
Výluky z pojišt ní

1. Pojistitel neposkytuje pojistné pln ní za:
a) následky úrazu, které pojišt nému vznikly p ed uzav ením pojistné smlouvy, jestli není v pojistné 

smlouv  sjednáno jinak,
b) následky diagnostických, lé ebných a preventivních zákrok , které nebyly provedené za ú elem 

lé ení následk  úrazu,
c) zhoršení již existujícího onemocn ní následkem úrazu,
d) úrazy, které se týkají ástí t la postižených vrozenými nebo vývojovými vadami,
e) úrazy, které nastanou v d sledku poruchy nebo ztráty v domí, mrtvice, epileptického záchvatu nebo 

jiných k e ových záchvat , které postihnou celé t lo,
f) úrazy, v etn  jejich následk , které si pojišt ný sám zp sobil, samovraždu nebo pokus o 

samovraždu,
g) úrazy, které se týkají Achillovy šlachy,
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h) náhlé ploténkové páte ní syndromy.

2. Dále pojistitel neposkytuje pojistné pln ní za úrazy pojišt ného:
a) v souvislosti s jeho úmyslným jednáním, pro které byl soudem uznán vinným pro trestný in, nebo 

konáním, kterým pojišt ný porušil právní p edpisy, p íkazy nebo zákazy,
b) v d sledku duševní choroby, 
c) v d sledku užití omamných, psychotropních, návykových, toxických látek nebo lék  bez léka ského 

p edpisu pojišt ným,
d) jako d sledek v domého požití pevných nebo kapalných látek, které nejsou ur eny na konzumaci,
e) v d sledku aktivní ú asti pojišt ného na jakékoli vzpou e, stávce, nepokoji, teroristické akci jako i 

v d sledku porušení podmínek stanného práva nebo v d sledku vále ných událostí,
f) v d sledku nukleárního zá ení (úraz zp sobený p ímo nebo nep ímo jadernou energií),
g) v d sledku ízení dopravního prost edku pojišt ným (motorové vozidlo, motocykl, atd.) bez platného 

p edepsaného idi ského oprávn ní,
h) v pr b hu aktivního výkonu služby v ozbrojených silách jiné zem  než eské republiky, není-li v 

pojistné smlouv  stanoveno jinak,
i) v d sledku zásahu státní nebo ú ední moci, jestli tento zásah byl vykonán p ímo proti pojišt nému.

3. Pojistitel neposkytne pojistné pln ní ani za úrazy, ke kterým došlo následkem požití alkoholu a jestli 
v ase vzniku úrazu m la pojišt ná osoba obsah alkoholu ve vydychovaném vzduchu více jako 0,71 mg/l 
nebo obsah alkoholu ur en jinou metodou jako dechovou zkouškou je ekvivalentní uvedené hodnot , a 
tato skute nost p isp la ke vzniku pojistné události.

4. Oprávn ná osoba nezíská právo na pojistné pln ní, pokud pojišt nému zp sobila smrt úmyslným 
trestným inem, pro který byla soudem uznaná vinnou.

ást F
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

PRO POJIŠT NÍ STORNA OBJEDNANÉ SLUŽBY

1. Pojišt ní storna objednané služby se sjednává jako pojišt ní škodové.

lánek 1
P edm t pojišt ní

1. P i pojišt ní storna objednané služby má pojišt ný právo na úhradu stornopoplatku, p íp. jeho ásti, za 
podmínek a v rozsahu uvedených v l. 2 a l. 4 této ásti pojistných podmínek až do výše pojistné ástky 
uvedené v pojistné smlouv .

2. Z pojišt ní storna objednané služby má pojišt ný právo i na úhradu poplatk  za zm nu termínu p edem 
objednané dopravy za podmínek a v rozsahu uvedeném v l. 2 a l. 4 této ásti pojistných podmínek až do 
výše pojistné ástky uvedené v pojistné smlouv . 

lánek 2
Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je stornování objednané služby pojišt ným z d vod  uvedených pod písm. a) až m), 
které nastaly b hem pojistné doby, v dob  mezi dnem následujícím po poukázání pojistného a dnem 
nástupu na cestu sm ující k využití objednané služby:
a) akutní onemocn ní pojišt ného, není-li léka sky doložený p edpoklad, že lé ení tohoto onemocn ní 

bude ukon eno ke dni, kdy m l pojišt ný nastoupit na cestu sm ující k využití objednané služby, 
b) úraz pojišt ného, není-li léka sky doložený p edpoklad, že lé ení takového úrazu bude ukon eno ke 

dni, kdy m l pojišt ný nastoupit na cestu sm ující k využití objednané služby,
c) hospitalizace pojišt ného v d sledku akutního onemocn ní nebo úrazu, jde-li o bezprost ední 

ohrožení života pojišt ného a je-li léka sky doložený p edpoklad, že takováto hospitalizace bude trvat i 
v den, kdy m l pojišt ný nastoupit na cestu sm ující k využití objednané služby nebo v p ípad , jestli 
hospitalizace pojišt ného byla ukon ena p ed nástupem na cestu sm ující k využití objednané 
služby, existuje léka sky doložený p edpoklad, že zdravotní stav pojišt ného po ukon ení 
hospitalizace neumož uje pojišt nému nastoupit na cestu sm ující k využití objednané služby,
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d) akutní onemocn ní blízké osoby, za podmínky, že toto onemocn ní má za následek p ipoutání takové 
osoby na l žko a které vyžaduje její opatrování pojišt ným, je-li léka sky doložený p edpoklad, že
lé ení tohoto onemocn ní nebude ukon eno ke dni, kdy m l pojišt ný nastoupit na cestu sm ující k 
využití objednané služby,

e) úraz blízké osoby, za podmínky, že tento úraz má za následek p ipoutání takové osoby na l žko a 
které si vyžaduje její opatrování pojišt ným, je-li léka sky doložený p edpoklad, že lé ení tohoto úrazu 
nebude ukon eno ke dni, kdy m l pojišt ný nastoupit na cestu sm ující k využití objednané služby,

f) hospitalizace blízké osoby v d sledku akutního onemocn ní nebo úrazu, jde-li o bezprost ední 
ohrožení jejího života a je-li léka sky doložený p edpoklad, že takováto hospitalizace bude trvat i 
v den, kdy m l pojišt ný nastoupit na cestu sm ující k využití objednané služby,

g) akutní onemocn ní, úraz nebo hospitalizace nezletilého dít te (§ 8 Ob anského zákoníku – zák. . 
40/1964 Sb. v platném zn ní), které si vyžadují jeho opatrování pojišt nou blízkou osobou, je-li 
léka ský doložený p edpoklad, že lé ení takového onemocn ní, úrazu nebo hospitalizace nebudou 
ukon eny ke dni, kdy m l pojišt ný nastoupit na zájezd podle cestovní smlouvy,

h) smrt pojišt ného nebo blízké osoby. V p ípad  smrti pojišt ného stornuje objednanou službu osoba 
blízká nebo oprávn ný d dic. V p ípad  smrti blízké osoby, která nem la spolu s pojišt ným využít 
objednanou službu, resp. není s pojišt ným uvedená na pojistné smlouv , je pojistnou událostí 
událost, která nastala v dob  kratší než 30 dn  p ed využitím objednané služby.

i) živelná událost, která zp sobila škodu na majetku nebo zdraví pojišt ného, za podmínky, že k 
takovéto události došlo nejd íve 5 dní p ed nástupem na cestu sm ující k využití objednané služby a 
tato událost pojišt nému znemožnila využít objednanou službu,

j) vznik škody v d sledku vody z vodovodních za ízení, za podmínky, že k této události došlo nejd íve 3 
dny p ed nástupem na cestu sm ující k využití objednané služby a tato událost pojišt nému 
znemožnila využít objednanou službu,

k) škoda zp sobená pojišt nému trestným inem t etí osoby, znemožnila-li takováto událost 
pojišt nému využít objednanou službu,

l) p i individuální doprav  v pr b hu cesty vážná dopravní nehoda, živelná událost, stávka, trestný in 
t etí osoby, a to pokud znemož ují pojišt nému pokra ovat v cest  sm ující k využití objednané 
služby, za podmínky, že p i nastupování na cestu sm ující k využití objednané služby nemohl 
pojišt ný vznik takovéto události p edvídat,

m) oficiální vyhlášení Ministerstva zahrani ních v cí eské republiky, že v míst  pobytu, kam m l 
pojišt ný vycestovat nebo, že v zemi, kterou m l projížd t (není-li možné použít náhradní, bezpe nou 
trasu) je zvýšené nebezpe í pobytu z d vodu živelné události, války, ob anských nepokoj , terorizmu 
a z uvedených d vod  nedoporu uje do konkrétního místa pobytu vycestovat, je-li p edpoklad, že 
zvýšené nebezpe í pobytu bude trvat i v den, kdy m l pojišt ný nastoupit na cestu. Právo na pojistné 
pln ní nevzniká v p ípad , že byla pojistná smlouva uzav ena v dob , kdy už d vod zvýšeného 
nebezpe í byl známý, ohlášený nebo o ekávaný.

2. Pojistnou událostí je i stornování objednané služby pojišt ným, jestli kterýkoliv z d vod  pro stornování
objednané služby uvedených v bod  1 tohoto lánku nastal u jedné spolucestující osoby, která si zakoupila 
objednanou službu s cílem cestovat spole n  s pojišt ným.

lánek 3
Výluky z pojišt ní

1. Z pojistného krytí je vylou eno stornování objednané služby, vznikl-li by d vod stornování u pojišt ného 
nebo jeho blízké osoby v souvislosti s:
a) onemocn ními již zjišt nými a existujícími v dob  uzav ení pojišt ní, chronickými a/nebo opakujícími 

se, nejde-li o akutní stav. V p ípad  akutního zhoršení, chronického a/nebo opakujícího se 
onemocn ní je pojistné pln ní poskytované za podmínky, že objednání služby bylo prokazateln  
konzultované a odsouhlasené ošet ujícím léka em.  Toto ustanovení se nepoužije v p ípad , že jde o 
pojistnou událost podle l. 2, bod 1, písm. c) nebo f) této ásti pojistných podmínek. 

b) psychickými poruchami nebo psychickými onemocn ními, pokud tyto byly v dob  objednání služby 
pojišt nému známé; toto ustanovení se nepoužije v p ípad , že jde o pojistnou událost podle l. 2, 
bod 1, písm. c) nebo f) této ásti pojistných podmínek,

c) abstinen ními projevy p i závislosti na alkoholu, drogách nebo jiných omamných nebo psychotropních 
látkách,

d) um lým p erušením t hotenství s výjimkou léka sky indikovaného um lého p erušení t hotenství:
- ze zdravotních d vod  do ukon ení 12. týdne t hotenství,
- z genetických d vod  do ukon ení 24. týdne t hotenství,
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- z d vodu ohrožujícího život matky bez ohledu na trvání t hotenství,
e) následky nepodrobení se povinnému o kování,
f) p enosnými pohlavními onemocn ními,
g) pokusem o sebevraždu a sebevraždou,
h) událostí, která byla zp sobena pojišt ným nebo blízkou osobou úmysln , v domou nedbalostí nebo v 

souvislosti s p estupkem nebo trestnou inností, 
i) ízením motorového vozidla bez idi ského oprávn ní,
j) manipulací se st elnou zbraní nebo výbušninou pojišt ným nebo jeho blízkou osobou. 

2. Z pojistného krytí je vylou eno stornování zájezdu, jest-li by d vod stornování u pojišt ného nebo jeho 
blízké osoby vznikl v ase, kdy byl pojišt ný nebo blízka osoba, u kterého nastala n která ze skute ností 
uvedených v l. 2, bod 1, písm. a) až h) a písm. l) této ásti pojistných podmínek, pod vlivem alkoholu, 
drog, omamných nebo psychotropních látek nebo lék , které nebyli pojišt nému nebo blízké osob  vydané 
na léka sky p edpis.

3. Z pojistného krytí je vylou eno stornování jakékoli objednané služby, vzniknul-li by d vod stornování v 
souvislosti s: 
a) p sobením jaderné energie nebo vlivem radioaktivního materiálu,
b) válkou, ob anskými nepokoji, terorizmem, nejde-li o p ípad podle ustanovení l. 2, bod 1, písm. n) 

této ásti pojistných podmínek.

4. Nárok na pojistné pln ní z pojišt ní storna objednané služby také nevzniká v p ípad , že pojišt ný stornuje 
objednanou službu, p i emž objednanou službu za stejných podmínek ve stejném termínu využije jiná 
osoba (náhradník).

5. Nárok na pojistné pln ní z pojišt ní storna objednané služby také nevzniká v p ípad , že pojišt ní bylo 
sjednáno pozd ji než 2 dny ode dne závazného objednání objednané služby.

lánek 4
Pojistné pln ní

1. P i výpo tu pojistného pln ní se vždy vychází z výše stornopoplatku, který se vztahuje na jednu osobu, je 
ur en z ceny objednané služby za tuto osobu, a který uplatní v i pojišt nému poskytovatel služby. 
Pojistné pln ní pojistitel vyplatí v m n , ve které bylo uplatn no poskytovatelem služby. Pokud 
poskytovateli služby uhradí stornopoplatek pojišt ný, pojistitel uhradí pojišt nému pojistné pln ní v m n  
platné na území eské republiky.  P epo et jiné m ny na m nu platnou na území eské republiky se 
provede podle kurzovního lístku eské národní banky platného v den vzniku pojistné události.

2. Maximální výše pojistného pln ní pojistitele je 80% stornopoplatku uplatn ného poskytovatelem služby.  
3. Je-li p í inou stornování smrt pojišt ného, vyplatí pojistitel jeho oprávn ným d dic m 100%

stornopoplatku. Je-li p í inou stornování smrt blízké osoby pojišt ného, vyplatí pojistitel pojišt nému 
100% stornopoplatku.  

4. Pojistitel uhradí pojistné pln ní podle bodu 2 a 3 tohoto lánku maximáln  do výše pojistné ástky 
uvedené v pojistné smlouv .  Pojistná ástka je ur ena na 1 osobu.

5. Maximální výše pojistného pln ní pojistitele v p ípad , že byla v pojistné smlouv  sjednána rodinná 
sazba, je 80% stornopoplatku uplatn ného poskytovatelem služby. Je-li p í inou stornování smrt 
pojišt ného, vyplatí pojistitel jeho oprávn ným d dic m 100% stornopoplatku. Je-li p í inou stornování 
smrt blízké osoby pojišt ného, vyplatí pojistitel pojišt nému 100% stornopoplatku. Pojistitel uhradí 
pojistné pln ní podle tohoto bodu za 1 osobu maximáln  do výše uvedené v pojistné smlouv  a za 
všechny osoby uvedené spolu v jedné pojistné smlouv  (rodinní p íslušníci pojišt ného, tj. 
manžel/manželka a jejich d ti do v ku 18 let) maximáln  do výše uvedené v pojistné smlouv . V p ípad  
pojistného pln ní z jedné pojistné události pro více pojišt ných osob se pojistné pln ní vyplácí pom rn , 
ve stejném pom ru pro každou osobu.

lánek 5
Povinnosti pojišt ného

Krom  povinností uvedených v ásti A, l. 10 t chto pojistných podmínek je pojišt ný povinen:
1. stornovat objednanou službu, v etn  poskytnutí informace, zda objednanou službu využije jiná osoba 

(náhradník), informovat poskytovatele služby bezodkladn , nejpozd ji však do 2 dn od vzniku události, 
která mu zabránila využít objednanou službu,
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2. stornovat objednanou službu, v etn  poskytnutí informace, zda objednanou službu využije jiná osoba
(náhradník), informovat pojistitele bezodkladn , nejpozd ji však do 5 dn od vzniku události, která mu 
zabránila využít objednanou službu,

3. prokázat vznik pojistné události a p edložit pojistiteli originály následujících doklad :
a) doklad o zaplacení pojistného s uvedením data zaplacení (ú etní nebo da ový doklad),
b) doklad o objednání služby u poskytovatele služby,
c) doklad o zaplacení ceny za objednanou službu (ú etní nebo da ový doklad),
d) potvrzení a doklady poskytovatele služby o stornování objednané služby s uvedením data 

stornování a s uvedením výše stornopoplatku (ú etní nebo da ový doklad),
e) platné stornovací podmínky objednané služby,
f) doklad prokazující vyú tování poplatku za zm nu termínu p edem objednané dopravy od jejího 

poskytovatele s uvedením výše tohoto poplatku, 
g) itinerá  (cestovní deník, cestovní pr vodce, plán cesty, popis trasy),
h) zpráva potvrzená ošet ujícím léka em ze dne vzniku choroby, resp. ze dne zm ny zdravotního stavu

s uvedením diagnózy a s uvedením p edpokládaného data ukon ení lé ení, v p ípad  akutního 
onemocn ní blízké osoby nebo úrazu blízké osoby potvrzení, léka e o tom, že stav blízké osoby si 
vyžaduje opatrování pojišt ným a lé ení nebude ukon eno ke dni nástupu na cestu sm ující 
k využití objednané služby, v p ípad  akutního onemocn ní, úrazu, hospitalizace nezletilého dít te 
které si vyžadují jeho opatrování pojišt nou blízkou osobou ( l. 2, bod 1, písm. g) této ásti),
potvrzení léka e o tom, že lé ení onemocn ní, úrazu nebo hospitalizace nebude ukon eno ke dni, 
kdy m l pojišt ný nastoupit na cestu sm rující k využití objednané služby

i) zpráva potvrzená ošet ujícím léka em s uvedením, že p ed objednáním služby u pojišt ného léka  
nevylou il možnost vycestovat v termínu, kdy m l nastoupit na cestu. Tuto zprávu je pojišt ný 
povinen p edložit jenom v p ípad , že ke dni objednání služby u n j existovalo onemocn ní, resp. 
trp l chronickým nebo opakujícím se onemocn ním nebo u n j bylo zjišt no t hotenství.

j) výpis z karty pojišt nce zdravotní pojiš ovny, požádá-li o tento dokument pojistitel, 
k) list o prohlídce mrtvého (p edloží oprávn ná osoba),
l) povolávací rozkaz,
m) policejní zprávu,
n) jiné doklady, které by jednozna n  prokázaly vznik pojistné události nebo jiné doklady nevyhnutelné 

pro likvidaci pojistné události, o které pojistitel požádá,
o) pojistnou smlouvu, 

4. zajistit, aby mohl ošet ující léka  informovat pojistitele o zdravotním stavu pojišt ného.

ást G
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 

PRO POJIŠT NÍ NÁKLAD  NA ZÁSAH HORSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
(POJIŠT NÍ HZS)

1. Pojišt ní náklad  na zásah Horské záchranné služby se sjednává jako pojišt ní škodové.

lánek 1
P edm t a rozsah pojišt ní

1. P edm tem pojišt ní jsou nezbytné náklady na zásah HZS specifikované v bod  2 tohoto lánku, které 
vzniknou v souvislosti se záchrannou inností vykonanou zam stnanci HZS (dále jen „zásah HZS“) 
v n které z horských oblastí v územní p sobnosti HZS uvedených v ásti A, l. 6, bod 4 t chto 
pojistných podmínek, jestliže tyto náklady byly pojišt nému nebo za pojišt ného jeho zákonnému 
zástupci nebo v p ípad  smrti pojišt ného oprávn ným d dic m vyú továny na území Slovenské 
republiky (dále jen „nevyhnutelné náklady“) v souladu s platným ceníkem náklad  HZS vydaným HZS a 
jestliže nastala pojistná událost definovaná v l. 2 této ásti pojistných podmínek.

2. Pojistitel uhradí nevyhnutelné náklady s výjimkou náklad pojišt ní lé ebných výloh v zahrani í, podle 
bodu 1 tohoto lánku za: 
a) vyhledávání osoby v horské oblasti (pátrání),
b) vysvobozování osoby,
c) p epravu pozemní (osobní vozidlo, terénní vozidlo, sn žný skútr, sn žné pásové vozidlo, rakouský 

vozík, kanadské sán ) z místa zásahu HZS do místa odvozu pojišt ného dopravnou zdravotní 
službou v etn  letecké nebo do nejbližšího zdravotnického za ízení na území Slovenské republiky,
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d) p epravu leteckou, pokud není hrazená z ve ejného zdravotního pojišt ní, z místa zásahu HZS do 
místa odvozu pojišt ného dopravnou zdravotní službou v etn  letecké nebo do nejbližšího 
zdravotnického za ízení na území Slovenské republiky,

e) p epravu (svoz) t lesných ostatk  z místa zásahu HZS do místa odvozu t lesných ostatk  
dopravnou zdravotní službou.

lánek 2
Rizikové skupiny

1. Jestliže je v pojistné smlouv  uvedena riziková skupina ozna ená jako TURISTA, pojišt ní se vztahuje 
na osoby, které b hem doby pojišt ní neprovozují innosti uvedené v bod  2, 3 a 4 této ásti a které se:
a) pohybují v chodeckém terénu, 
b) pohybují nad horní hranicí lesa jen po zna kovaných chodnících.
Pokud je v pojistné smlouv  uvedena riziková skupina ozna ená jako TURISTA a ke vzniku pojistné 
události dojde p i vykonávání n které z inností uvedených v bod  2, 3 a 4 této ásti pojišt ným, pojistitel 
neposkytne pojistné pln ní.

2. Jestliže je v pojistné smlouv  uvedena riziková skupina ozna ená jako SPORT, pojišt ní se vztahuje na 
osoby podle bodu 1 této ásti (TURISTA) a na osoby, které se: 
a) pohybují nad horní hranicí lesa i mimo zna kované chodníky, 
b) pohybují v horolezeckém terénu do I. až IV. stupn  obtížnosti UIAA, 
c) provozují zimní sporty mimo vyzna ené lyža ské trat ,
d) provozují skialpinismus, seskoky padákem, lety na padáku, paragliding, parasailing, tandemový 

seskok, potáp ní, sportovní létání, rafting, ka oning, sjezd na jízdním kole, bikros, fourcross, 
cyklokros, 

e) se pohybují v jeskynním prost edí, jestliže jde o výkon speleologie.
3. Jestliže je v pojistné smlouv  uvedena riziková skupina ozna ená jako MANUÁLNÍ PRÁCE, pojišt ní se 

vztahuje na osoby podle bodu 1 této ásti (TURISTA) a na osoby a na osoby, které: 
a) pohybují nad horní hranicí lesa i mimo zna kované chodníky,
b) se pohybují v horolezeckém terénu I. až IV. stupn  obtížnosti UIAA, 
c) se pohybují v jeskynním prost edí (krom  ve ejnosti p ístupných jesky ) v etn  trasy mezi vstupem 

do jeskyn  a turistickou zna kovanou trasou, jestliže jde o výkon speleologie,
4. Pojišt ní náklad  na zásah Horské záchranné služby se nevztahuje na osoby, které:

a) se pohybují v jeskynním prost edí (krom  ve ejnosti p ístupných jesky ) v etn  trasy mezi vstupem 
do jeskyn  a turistickou zna kovanou trasou (s výjimkou bodu 3 této ásti),

b) provozují zimní sporty na vyzna ených lyža ských tratích v p ípad , kdy poskytnutí první pomoci p i 
úraze, v etn  p epravy zran né osoby do místa, kde se jí poskytne neodkladná zdravotní pé e, 
zabezpe uje provozovatel lyža ské trat  v souladu se zákonem . 544/2002 Z. z. ve zn ní pozd jších 
zm n a dopl k .

lánek 3
Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je smrt pojišt ného nebo vznik tís ové situace, v d sledku které vzniklo bezprost ední 
ohrožení zdraví a života pojišt ného b hem jeho pobytu na území Slovenské republiky v horských 
oblastech v územní p sobnosti HZS podle ásti A, l. 6, bod 4 t chto pojistných podmínek, které si 
vyžádalo zásah HZS, jestliže pojišt nému vznikla povinnost uhradit nevyhnutelné náklady dle l. 1, bod 2 
této ásti pojistných podmínek. Pojistná událost musí vzniknout b hem pojistné doby.

lánek 4
Výluky z pojišt ní

1. Pojistitel neposkytne pln ní za:
a) výkony, které nebyly poskytnuté zam stnanci HZS; s výjimkou výkon , které poskytly s HZS 

spolupracující ob anská sdružení, jiné právnické osoby a fyzické osoby, které vykonávají 
záchrannou innost v horských oblastech,

b) zdravotní výkony hrazené z ve ejného zdravotního pojišt ní nebo pojišt ní lé ebných výloh v 
zahrani í.

2. Pojistitel nenahradí nevyhnutelné náklady, jestliže tís ová situace vznikla:
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a) v d sledku v domého nedodržování pokyn  vydávaných k zajišt ní bezpe nosti osob v horské 
oblasti; 

b) v souvislosti s požitím alkoholu, drog, omamných nebo psychotropních látek, lék , které nebyly 
pojišt nému vydány na léka ský p edpis;

c) v souvislosti s abstinen ními projevy u závislosti na alkoholu, drogách nebo jiných omamných nebo
psychotropních látkách;

d) v souvislosti s v domým nepožitím nebo nesprávným požíváním lék , které byly pojišt nému 
vydány na léka ský p edpis;

e) v souvislosti s pokusem o sebevraždu a sebevraždou;
f) v souvislosti s v domou ú astí pojišt ného na jakékoli válce, vzpou e, povstání;
g) v souvislosti s p sobením jaderné energie nebo vlivem radioaktivního materiálu;
h) v souvislosti s manipulací se st elnou zbraní nebo výbušninou pojišt ným.

lánek 5
Pojistné pln ní

1. Pojistné pln ní vyplatí pojistitel na základ  p edložených originál  doklad  uvedených v l. 6, bod 2, 
písm. b) této ásti pojistných podmínek.

2. Pojistné pln ní vyplatí pojistitel v m n  platné na území sídla p íjemce platby.  
3. Pokud pojišt ný uhradil nezbytné výlohy v hotovosti, pojistitel mu vyplatí pojistné pln ní v m n  platné na 

území eské republiky v kurzu pen žních prost edk  podle kurzovního lístku eské národní banky 
platného v den vzniku pojistné události.

lánek 6
Povinnosti pojišt ného

1. Krom  povinností uvedených v ásti A, l. 10 t chto pojistných podmínek je pojišt ný povinen: 
a) neporušovat pokyny vydávané k zajišt ní bezpe nosti osob v horské oblasti, dodržovat pravidla 

chování na lyža ské trati vydané provozovatelem lyža ské trati;
b) zapsat se p ed zapo etím vycházky, túry nebo výstupu do knihy vycházek a výstup  s uvedením 

údaj : jméno a p íjmení, cíl, trasa, as za átku a p edpokládaný as návratu, telefonní íslo. Jestliže 
pojišt ný nemá možnost se zapsat do knihy vycházek a výstup , je povinen údaje v rozsahu podle 
p edchozí v ty nahlásit HZS nebo osob , která oznámí HZS p ípadnou tís ovou situaci pojišt ného;

c) odhlásit se po návratu z vycházky, túry nebo výstupu z knihy vycházek a výstup  nebo oznámit 
návrat z vycházky, túry nebo výstupu HZS nebo osob , kterou pojišt ný požádal o oznámení jeho 
p ípadné tís ové situace;

d) oznámit vznik tís ové situace v horské oblasti bezodkladn dispe inku HZS (tel. .: 18 300) nebo na 
tís ové volání integrovaného záchranného systému (tel. .: 112) nebo na p íslušné oblastné 
st edisko HZS.

2. Krom  povinností uvedených v ásti A, l. 10 t chto pojistných podmínek je pojišt ný v p ípad  pojistné 
události povinen:
a) ú inn  spolupracovat s HZS, aby se náklady na pln ní z pojistné události bezd vodn  nezvyšovaly,
b) p edložit pojistiteli originály t chto doklad :

- záznam o zásahu HZS k prokázání opodstatn nosti nevyhnutelných náklad  za úkony podle 
l. 1, bod 2 této ásti pojistných podmínek;

- doklad o úhrad  náklad  v hotovosti, resp. fakturu za zásah HZS, a to v etn  rozpisu 
ú tovaných úkon  záchranné innosti;

- zprávu potvrzenou léka em s uvedením diagnózy, jestliže bylo d vodem zásahu HZS 
zran ní/úraz pojišt ného;

- statistické hlášení o úmrtí (p edloží oprávn ný d dic), jestliže byla d vodem zásahu HZS smrt 
pojišt ného;

- jiné doklady jednozna n  prokazující vznik pojistné události nebo jiné doklady nevyhnutelné pro 
likvidaci pojistné události, o které pojistitel požádá,

P edložení t chto doklad  je podmínkou pro vyplacení p íslušného pojistného pln ní.
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ást H
ZÁV RE NÉ USTANOVENÍ

1. Pro doru ování písemných dokument  platí, že povinnost doru it písemnost je spln na dnem, kdy ji 
adresát p evezme, odmítne p evzít nebo dnem, kdy ji pošta vrátila odesílající stran  jako nedoru enou.  
Písemnosti se doru ují na adresu uvedenou v pojistné smlouv . 

2. Pojišt ní podle t chto pojistných podmínek se uzavírá p es prost edky dálkové komunikace. Za uzav ení 
pojišt ní pomocí prost edk  dálkové komunikace se neú tují žádné zvláštní poplatky. 

3. Pro toto pojišt ní je platný právní ád eské republiky. 
4. Veškeré spory vyplývající z pojistné smlouvy rozhoduje p íslušný soud v eské republice. 
5. Pro uzav ení pojistné smlouvy a pro komunikaci mezi smluvními stranami se použije eský jazyk. 
6. Smluvní strany si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit vzájemnou dohodou v pojistné smlouv  

odlišn  od t chto všeobecných pojistných podmínek, jestliže takováto úprava neodporuje zákonu o 
pojistné smlouv . V p ípad , že se ustanovení pojistné smlouvy odlišují od ustanovení t chto 
všeobecných pojistných podmínek, platí text pojistné smlouvy. 

7. Od ustanovení ásti A, l. 2–11 a l. 14, ásti B, l. 1–7, ásti C, l. 1–7, ásti D, l. 1–7, ásti E, l. 1–8,
ásti F, l. 1–5, ásti G, l. 1-6 t chto pojistných podmínek je možné se v pojistné smlouv  odchýlit.  

8. Tyto pojistné podmínky byly schváleny dne 08. 10. 2012 a nabývají ú innosti dnem 01. 11. 2012. 


