VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY
INDIVIDUÁLNÍHO KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTċNÍ
VPPIKCP/0912
Úvodní ustanovení
1. Pro individuální komplexní cestovní pojištČní, které sjednává Union poisĢovĖa, a. s., IýO: 31 322 051,
zapsána v Obchodním rejstĜíku Okresního soudu Bratislava I, Slovenská republika, odd. Sa, vložka þ.
383/B jednající prostĜednictvím poboþky Union poisĢovĖa, a. s., poboþka pro ýeskou republiku, IýO: 242
63 796, zapsána v Obchodním rejstĜíku vedeném MČstským soudem v Praze, oddíl A, vložka þ. 75819,
platí tyto Všeobecné pojistné podmínky individuálního komplexního cestovního pojištČní VPPIKCP/0912
(dále jen „pojistné podmínky“), zákon þ. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvČ a o zmČnČ souvisejících zákonĤ
(dále jen „zákon o pojistné smlouvČ“) a pojistná smlouva.
2. Individuální komplexní cestovní pojištČní je pojištČní soukromé a sjednává se pro pojistná nebezpeþí
uvedená v pojistné smlouvČ.
ýást A
VŠEOBECNÁ ýÁST
ýlánek 1
Výklad pojmĤ
Pro úþely pojištČní podle tČchto pojistných podmínek platí níže uvedený výklad pojmĤ:
OnemocnČní

Akutní onemocnČní

Chronické onemocnČní
Opakující se onemocnČní
Blízká osoba
Cestovní doklady
Horská záchranná služba

Chodecký terén

porucha tČlesného nebo duševního zdraví pojištČného vþetnČ tČhotenství,
pokud je uvedena v Mezinárodní statistické klasifikaci onemocnČní a
pĜíbuzných zdravotních problémĤ stanovených SvČtovou zdravotnickou
organizací (WHO)
onemocnČní, které vzniklo náhle po dobu trvání pojištČní, pokud svým
charakterem pĜímo ohrožuje život nebo zdraví pojištČného nezávisle na jeho
vĤli a vyžaduje nutné a/nebo neodkladné lékaĜské ošetĜení
Za akutní onemocnČní se nepovažuje:
- onemocnČní, jehož léþení bylo zahájeno už pĜed zaþátkem pojištČní,
- onemocnČní, které se projevilo už pĜed zaþátkem pojištČní, i pokud
nebylo lékaĜsky vyšetĜeno nebo léþeno.
dlouhodobé, nepĜetržitČ pĜetrvávající onemocnČní
onemocnČní, které není chronické, ale vícenásobnČ se opakuje
manžel/ka, sourozenec, pĜíbuzný v ĜadČ pĜímé, rodiþe manžela/ky,
sourozenec manžela/ky, manžel/ka sourozence a dČti uvedených osob,
osoba žijící s pojištČným v spoleþné domácnosti
cestovní pas vystavený na jméno pojištČného, obþanský prĤkaz vystavený na
jméno pojištČného
státní pĜíspČvková organizace pĤsobící na území Slovenské republiky, která
na území Slovenské republiky vymezeném zákonem Národní rady Slovenské
republiky þ. 544/2002 Z.z. ve znČní zmČn a doplĖkĤ vykonává záchrannou
þinnost a plní další úkoly stanovené tímto zákonem ve spolupráci
s obþanskými sdruženími, jinými právnickými osobami a fyzickými osobami,
které vykonávají záchrannou þinnost v horských oblastech Slovenské
republiky (dále jen „HZS“)
terén, kde se osoba mĤže pohybovat bez toho, aby k udržení rovnováhy
používala ruce, a zároveĖ nebyla bezprostĜednČ ohrožená pádem z výšky; za
chodecký terén se považují také exponované úseky, které jsou zabezpeþeny
umČlými technickými a jisticími prostĜedky (mosty, žebĜíky, ĜetČzy, stupaþky,
lana, kramle)
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Jiná majetková újma
Klenoty a šperky
Krádež

Lavina
Loupež

Nabývací cena
Nosiþ dat a záznamĤ

Objednaná služba

Odcizení
OprávnČná osoba
Partner

jiná prokazatelná újma na majetku poškozeného, jako škoda na zdraví a na
vČci, vyjádĜitelná v penČzích, která by nevznikla, kdyby nedošlo ke škodní
události
pĜedmČty vždy ruþnČ zhotovené, které slouží k ozdobným úþelĤm, vyrobené
ze zlata, platiny, stĜíbra, drahokamĤ, perel apod.
pĜípad, kdy pachatel pĜekoná pĜekážku a pojištČnou vČc si pĜisvojí
následujícím zpĤsobem:
a)
do chránČného prostoru vnikne tak, že jeho zabezpeþení pĜekoná
nástroji, které nejsou urþené na jeho Ĝádné otevírání,
b)
do chránČného prostoru se dostane násilím jinak než dveĜmi,
c)
v chránČném prostoru se skryje pĜed jeho uzamknutím a po jeho
uzamknutí se zmocní pojištČné vČci. Tento postup pachatele však musí
být prokázaný v trestním jednání.
Za krádež se považuje i pĜípad, kdy pachatel chránČný prostor otevĜe pomocí
originálního klíþe, legálnČ zhotoveného duplikátu, uzamykacího kódu, vstupní
karty, apod., kterých se zmocnil krádeží nebo loupeží.
Za krádež se ve smyslu tČchto pojistných podmínek nepovažuje, když si
pachatel pojištČnou vČc pĜisvojí v pĜípadech, kdy došlo ke vniknutí do
chránČného prostoru bez pĜekonání pĜekážky.
jev, u kterého se masa snČhu na svahu uvede do pohybu a následnČ se Ĝítí
do údolí
pĜípad, kdy pachatel v úmyslu zmocnit se pojištČné vČci:
a)
použije násilí vĤþi pojištČnému. Použití omamného, uspávajícího nebo
jiného paralyzujícího prostĜedku se považuje za použití násilí pouze
tehdy, je-li jeho použití pachatelem prokázané v trestním jednání. Za
použití násilí se nepovažuje:
- stržení pojištČné vČci z ramene nebo zad,
- vytržení pojištČné vČci z ruky.
b)
použije vĤþi pojištČnému hrozbu bezprostĜedního násilí,
c)
využije fyzickou nebo psychickou tíseĖ pojištČného, která byla
zpĤsobená úrazem po dobu nebo bezprostĜednČ pĜed loupeží.
Za loupež se ve smyslu tČchto pojistných podmínek nepovažuje zneužití
fyzické nebo psychické indispozice pojištČného, která byla zpĤsobena
požitím alkoholu, drog, lékĤ þi užitím psychotropních a návykových látek.
cena, za kterou pojištČný vČc nabyl
externí a nezávislý nosiþ dat využívající k záznamu nČjaký vhodný fyzikální
princip, který je pĜedevším urþen k ukládání datových souborĤ. Za nosiþ dat
a záznamĤ se ve smyslu tČchto pojistných podmínek nepovažují fotoaparáty
a kamery.
a) pĜedem objednaný pobyt zahrnující ubytování v jednom ubytovacím
zaĜízení jakékoli kategorie a tĜídy vþetnČ stanu, karavanu a ubytování
v soukromí,
b) pĜedem objednaná doprava.
Za objednanou službu se považuje i pĜedem objednaná kombinace služeb
uvedených pod písmeny a) a b), pĜiþemž souþást takovéto kombinace služeb
mohou tvoĜit i jiné služby, které nejsou doplĖkem dopravy nebo ubytování,
napĜíklad stravování, spoleþensko-kulturní program, rekreaþnČ-sportovní
program nebo studijní program, pokud jsou nabízeny za pĜípatek na prodej
spolu s dopravou a ubytováním a pokud se tato služba poskytuje déle než 24
hodin nebo pokud zahrnuje ubytování pĜes noc.
Za objednanou službu se nepovažuje kombinace služeb, která je prodávaná
jinému podnikateli za úþelem jeho dalšího podnikání, prodej vstupenek na
kulturní, sportovní a jiné akce a prodej prĤvodcovských služeb.
Za objednanou službu se také nepovažuje pojištČní.
je odcizení pojištČné vČci:
a) krádeží,
b) loupeží
osoba urþená v § 51, odst. 2 a 3 zákona o pojistné smlouvČ
smluvní partner pojistitele na poskytování asistenþních služeb v zahraniþí
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Union poisĢovĖa, a. s., IýO: 31 322 051, zapsána v Obchodním rejstĜíku
Okresního soudu Bratislava I, Slovenská republika, odd. Sa, vložka þ. 383/B
jednající prostĜednictvím poboþky:
Union poisĢovĖa, a. s., poboþka pro ýeskou republiku, IýO: 242 63 796,
zapsána v Obchodním rejstĜíku vedeném MČstským soudem v Praze, oddíl
A, vložka þ. 75819 (dále jen „pojistitel“)
PojištČný
fyzická osoba, která je uvedená v pojistné smlouvČ a které vzniká právo na
pojistné plnČní
Pojistná doba
doba trvání pojištČní sjednána v pojistné smlouvČ
Pojistné období
þasové období sjednáno v pojistné smlouvČ, za které se platí bČžné pojistné
Pojistné
finanþní þástka dohodnutá v pojistné smlouvČ, kterou musí pojistník zaplatit
pojistiteli za krytí pojistného rizika
Pojistné plnČní
finanþní náhrada, kterou je podle tČchto pojistných podmínek a pojistné
smlouvy pojistitel povinen vyplatit v pĜípadČ pojistné události pojištČnému
nebo za pojištČného
Pojistník
fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s pojistitelem pojistnou smlouvu
a je povinná platit pojistné. PojištČný a pojistník mohou být totožnou osobou.
Poskytovatel služby
právnická nebo fyzická osoba, která pojistnému pĜedá službu
Poškození vČci
zmČna stavu vČci, kterou je objektivnČ možné odstranit opravou anebo
zmČna stavu vČci, kterou objektivnČ opravou odstranit nelze, avšak vČc je
možné dále používat k pĤvodnímu úþelu
PĜedmČt historické hodnoty pĜedmČty, jejichž hodnota je daná tím, že mají vztah k historickým událostem
nebo k historickým osobnostem
PĜedmČt umČlecké hodnoty obrazy, grafická a sochaĜská díla, výrobky ze skla, keramiky a porcelánu,
gobelíny, apod.; jde o originály umČleckých dČl, jejichž nabývací cena není
dána pouze výrobními náklady, ale i umČleckou hodnotou
PĜekonání pĜekážky
násilné odstranČní zábrany, kterou byl pĜedmČt chránČn pĜed odcizením
Sbírka
zámČrné a soustavné shromažćování a uchovávání, pĜípadnČ zpracovávání
pĜedmČtĤ stejného druhu v oblasti pĜírody, lidské þinnosti, vČtšinou
specializované podle urþitých kritérií jako typ, zpracování, téma, þasový,
místní a autorský pĤvod apod.; za sbírku se považují nejménČ tĜi kusy
pĜedmČtĤ téhož druhu
Starožitnosti
pĜedmČty umČlecko-výtvarného, umČlecko-Ĝemeslného a umČleckoprĤmyslového charakteru, které mají historickou hodnotu (nesou osobitou
peþeĢ doby nebo autora); za starožitnosti se považují i pĜedmČty technického
charakteru, které ve své dobČ pĜedstavovaly pokrok, ale vývojem již byly
pĜekonány
Stornopoplatek
smluvní pokuta, kterou vyúþtuje poskytovatel služby pojištČnému na základČ
stornovacích podmínek platných pro objednanou službu v pĜípadČ, že pojistný
nemĤže využít pĜedem objednanou službu z dĤvodĤ uvedených v þásti F, þl.
2 tČchto pojistných podmínek, snížená o náklady na cestovní pojištČní
pojištČného a za pojištČní zájezdu pro pĜípad úpadku cestovní kanceláĜe
Stornování služby
písemné oznámení pojištČného o nevyužití objednané služby z dĤvodĤ
uvedených v þásti F, þl. 2 tČchto pojistných podmínek doruþené poskytovateli
služby, v dĤsledku þehož vznikne pojištČnému povinnost uhradit poskytovateli
služby stornopoplatek
Škoda na zdraví
jakékoli poškození tČlesné integrity osob, vþetnČ onemocnČní nebo invalidity
vyplývající z tohoto poškození
Škoda zpĤsobená úmyslnČ škoda zpĤsobená úmyslným jednáním nebo úmyslným opomenutím
pojištČného nebo jiných osob, které pojištČný použil na výkon své þinnosti;
pokud jde o dodání vČcí nebo prací, považuje se škoda za úmyslnČ
zpĤsobenou i tehdy, kdy pojištČný v dobČ, kdy vČci dodal, anebo kdy práce
odevzdal o vadách tČchto vČcí nebo prací vČdČl
Škodní událost
náhodná událost, jejímž následkem vznikla škoda na zdraví, na životČ nebo
na majetku; náhodnou událostí se rozumí událost, o které pojištČný dĤvodnČ
pĜedpokládá, že by mohla nastat, ale v dobČ pojištČní neví, kdy se tak stane,
pĜípadnČ, kdy k ní vĤbec dojde; za okamžik vzniku škody na zdraví se
považuje v pĜípadČ úrazu okamžik, v nČmž došlo k náhlému násilnému
pĤsobení vnČjší síly, které poškodilo zdraví, v pĜípadČ onemocnČní okamžik,
Pojistitel
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TísĖová situace (tíseĖ)

Únava

Úraz

Užívání vČci
VČc ponechaná
pod dozorem

Vlast

Voda z vodovodních
zaĜízení

Záchranná þinnost

Zavazadla
Zavazadlový prostor
motorového vozidla
Znaþkovaný chodník

ZneþištČní životního
prostĜedí

kdy vznik onemocnČní potvrdí lékaĜ; pokud v dĤsledku úrazu nebo
onemocnČní nastala smrt, je pro okamžik vzniku škody rozhodující okamžik
vzniku úrazu nebo onemocnČní, které byly pĜíþinou smrti
za tísĖovou situaci se považuje
- zabloudČní a uvíznutí v tČžkém terénu
- lehké zranČní, úraz nebo únava
- vážné zranČní nebo úraz s neschopností další chĤze
- pád laviny
- nezvČstnost
fyziologický stav þlovČka zpĤsobený nadmČrnou fyzickou zátČží organismu
v dĤsledku nepĜizpĤsobení obtížnosti vykonávané þinnosti jeho fyzickým
a psychickým možnostem, který znemožní pojištČnému pokraþovat v dalším
vykonávání této þinnosti
za úraz se považuje událost nezávislá na vĤli pojištČného, která
neoþekávaným, náhlým a nepĜerušeným pĤsobením vnČjších sil nebo
vnČjších vlivĤ, s výjimkou pĤsobení mikrobiálních jedĤ a imunotoxických
látek, zpĤsobila objektivnČ zjistitelné nebo viditelné újmy na zdraví, tČlesné
poškození nebo smrt
stav, kdy má pojištČný movitou nebo nemovitou vČc oprávnČnČ ve své moci
(ne však právo užívání prostoru v nemovité vČci) a je oprávnČný využívat její
užitkové vlastnosti
za vČc ponechanou pod dozorem se považuje pojištČná vČc, na kterou
pojištČný nebo jim povČĜená osoba nepĜetržitČ dohlíží a je pĜi ní nepĜetržitČ
pĜítomná
ýeská republika, pokud má pojištČný trvalý pobyt na území ýeské republiky
nebo je úþastníkem veĜejného zdravotního pojištČní na území ýeské
republiky nebo þlenská zemČ Evropské unie (dále jen „EU“), v níž má
pojištČný trvalý pobyt nebo ve které je úþastníkem veĜejného zdravotního
pojištČní
voda, jiná kapalina nebo pára, která se dostala mimo svĤj prostor z:
- pevnČ nainstalovaných vodovodních zaĜízení nebo nádrží
- ústĜedního, etážového nebo dálkového topení
- pĜívodního nebo odvodního potrubí
- samoþinného hasicího zaĜízení (sprinkler)
vyhledávání a vysvobozování osoby v tísni, poskytování první pomoci osobČ
v tísĖové situaci a pĜeprava takovéto osoby nebo usmrcené osoby
k nejbližšímu dopravnímu prostĜedku zdravotnického zaĜízení, pĜípadnČ do
zdravotnického zaĜízení. Záchranná þinnost musí být vykonávána jen osobou
s osvČdþením o odborné zpĤsobilosti k výkonu záchranné þinnosti.
vČci osobní potĜeby, které si pojištČný vzal s sebou na cestu a pobyt
odpovídající danému úþelu a délce cesty a pobytu a vČci osobní potĜeby,
které si pojištČný zakoupil bČhem cesty a pobytu
za zavazadlový prostor motorového vozidla se považuje obvyklý zavazadlový
prostor motorového vozidla, který je jeho souþástí a také odnímatelný
uzamykatelný zavazadlový prostor umístČný na stĜeše motorového vozidla
chodník v terénu vyznaþený normalizovanou turistickou znaþkou, znaþkou
lázeĖského nebo nauþného chodníku nebo tyþovým znaþením; za
znaþkovaný chodník se považuje také zpevnČná cesta nebo zpevnČný
chodník bez oznaþení. Jestliže je chodník nad horní hranicí lesa pokrytý
snČhem a nemá tyþové oznaþení, nepovažuje se za znaþkovaný. Horní
hranici lesa urþuje poslední pevnČ zapojený lesný porost.
zneþištČní vod, pĤdy, ovzduší, hornin, flóry, fauny, pĤsobením vypuštČných,
unikajících, rozptýlených nebo uvolnČných pevných, kapalných, plynných
nebo tepelných dráždivých látek, jako jsou napĜ. dým, pára, saze, kyseliny,
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Zniþení vČci
Ztráta vČci
Živelná událost

I. stupeĖ obtížnosti UIAA
II. stupeĖ obtížnosti UIAA
III. stupeĖ obtížnosti UIAA
IV. stupeĖ obtížnosti UIAA
UIAA

alkalické kovy, chemikálie a jiné zneþišĢující látky, jako i všechny druhy
odpadového materiálu
zmČna stavu vČci, kterou není možné objektivnČ odstranit opravou, a proto
vČc už není možné dále používat k pĤvodnímu úþelu
ztrátou vČci se rozumí stav, kdy pojištČný nezávisle na své vĤli ztratil
možnost s vČcí disponovat
pro úþely tohoto pojištČní se živelnou událostí rozumí: požár, blesk, výbuch,
pád letadel, vichĜice, krupobití, záplava, povodeĖ, pád lavin, sesuv pĤdy,
zĜícení skal nebo hornin, zemČtĜesení, tíže snČhu nebo námrazy, pád stromĤ,
stožárĤ a jiných pĜedmČtĤ
Za živelnou událost se nepovažuje poškození nebo zniþení pojištČné vČci
zpĤsobené zmČnou výšky vodní hladiny vzhledem k bĜehu v dĤsledku
splavových jevĤ (pĜíliv a odliv).
Za živelnou událost se také nepovažuje poškození, zniþení nebo ztráta
pojištČné vČci zpĤsobené pĜírodním pohybem vody (vlnČní vodní hladiny).
nejjednodušší forma skalního lezení, k udržení rovnováhy slouží ruce.
Zaþáteþníci se musí jistit lanem
lezení, které vyžaduje dodržení pravidel tĜí pevných bodĤ
lezení, které vyžaduje mezijištČní na exponovaných místech. Svislá místa
nebo pĜevisy s dobrými úchyty již vyžadují vynaložení síly
lezení, které vyžaduje znaþné lezecké zkušenosti. Delší lezecké úseky již
potĜebují více mezijištČní
Mezinárodní horolezecká asociace
ýlánek 2
Rozsah pojištČní

1. V rámci individuálního komplexního cestovního pojištČní pojistitel sjednává:
a) pojištČní léþebných výloh v zahraniþí,
b) asistenþní služby v zahraniþí,
c) pojištČní zavazadel,
d) pojištČní obecné odpovČdnosti za škodu,
e) úrazové pojištČní,
f) pojištČní storna objednané služby,
g) pojištČní nákladĤ na zásah Horské záchranné služby (dále jen „pojištČní HZS“),
2. PojištČní uvedené v bodu 1 písm. a) a b) tohoto þlánku je hlavním pojištČním, které se sjednává vždy,
pojištČní uvedená v bodu 1 písm. c) až h) tohoto þlánku (dále jen „doplĖková pojištČní“) se sjednávají
k hlavnímu pojištČní a s hlavním pojištČním tvoĜí jeden celek. DoplĖkové pojištČní nemĤže být uzavĜeno
bez hlavního pojištČní, pokud se v pojistné smlouvČ nesjednalo jinak. Zvolená doplĖková pojištČní jsou
uvedená v pojistné smlouvČ.
3. Zánikem hlavního pojištČní zaniká i doplĖkové pojištČní. DoplĖkové pojištČní však nemĤže zaniknout
samostatnČ.
ýlánek 3
PojištČné osoby a rizikové skupiny
I. PojištČné osoby
1. V pĜípadČ individuálního komplexního cestovního pojištČní je pojištČným fyzická osoba, jejíž vČk ke dni
poþátku pojištČní (v pojistné smlouvČ oznaþený jako platnost pojištČní od) nepĜekroþil 70 let, pokud se
v pojistné smlouvČ nesjednalo jinak.
2. V pĜípadČ, že vČk pojištČné osoby pĜekroþil ke dni zaþátku pojištČní 70 let, je tato osoba pojištČna jen za
podmínky, že v pojistné smlouvČ bylo sjednáno pojištČní osoby nad 70 let.
3. V pĜípadČ pojištČní HZS je pojištČným fyzická osoba, která ke dni poþátku pojištČní pĜekroþila 18-tý rok
vČku a je zpĤsobilá na právní úkony
4. Individuální cestovní pojištČní se nevztahuje na Ĝidiþe z povolání bČhem jejich pracovních cest.
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II. Rizikové skupiny
1. Jestliže je v pojistné smlouvČ uvedena riziková skupina oznaþená jako TURISTA, pojištČní se
vztahuje na osoby, které bČhem doby pojištČní neprovozují sporty uvedené v bodČ 2 a v bodČ 3 této
þásti, a/ nebo které v rámci zahraniþní pracovní cesty nevykonávají þinnosti uvedené v bodČ 3, písm.
b) této þásti.
Pokud je v pojistné smlouvČ uvedena riziková skupina oznaþená jako TURISTA a ke vzniku pojistné
události dojde pĜi vykonávání nČkteré z þinností uvedených v bodČ 2 a 3 této þásti nebo pĜi
provozování nČkterého ze sportĤ uvedených v bodČ 2 a 3 této þásti pojištČným, pojistitel neposkytne
pojistné plnČní.
2. Jestliže je v pojistné smlouvČ uvedena riziková skupina oznaþená jako SPORT, pojištČní se vztahuje
na osoby podle bodu 1 této þásti (TURISTA) a na osoby, které:
a) provozují zimní sporty,
b) se pĜipravují na soutČž nebo jsou úþastníky soutČže v jakýchkoli sportovních disciplinách
(amatérských i profesionálních),
c) provozují rizikové sporty, tj. lední hokej, rugby, americký fotbal, gymnastika, rychlobruslení,
jezdecké sporty, psí zápĜahy, akrobatické tance, sjezd na kole, bikros, cyklokros, fourcross,
stĜelecké sporty, myslivectví, bojové sporty, skateboarding, parkur, aerotrim, pilotáž, závČsné
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, snČhu, ledu, na vodČ vþetnČ jízdy na vodním skútru, buggykiting,
mountainboarding, powerkiting, kaĖoning, rafting, jachting, plachtČní (mimo pobĜežního),
windsurfing, kitesurfing, wakeboarding, vodní lyžování, vodní paragliding, surfing, splavování Ĝek
(kanoe, kajak), rafting, kayakrafting, cliff diving, potápČní s dýchacím pĜístrojem, jízda na
bobech, skibobech, sportovních saních, skeletonech, streetluge, lyžování mimo vyznaþené 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
neznaþených cestách nad horní hranicí lesa a turistika vykonávaná po znaþených i neznaþených
cestách, pokud jsou na této cestČ umístČny umČlé jisticí prostĜedky (napĜ. lana, ĜetČzy,
stoupaþky, žebĜíky) nebo je k pĜekonání takové cesty potĜebné použití jakékoliv souþásti
horolezecké výbavy (lano, sedací úvaz, prsní úvaz, pĜilba, karabina, skoba),
Pokud je v pojistné smlouvČ uvedená riziková skupina oznaþená jako SPORT a ke vzniku pojistné
události dojde pĜi vykonávání nČkteré z þinností uvedených v bodČ 3 této þásti pojištČným, pojistitel
neposkytne pojistné plnČní.
3. Jestliže je v pojistné smlouvČ uvedena riziková skupina oznaþená jako MANUÁLNÍ PRÁCE, pojištČní
se vztahuje na osoby podle bodu 1 této þásti (TURISTA) a na osoby, které:
a) vykonávají stavebnČ-montážní práce, práce na stavbČ vþetnČ dozoru, práce ve výšce, na
fasádách domĤ, práce se žíravinami, jedy, snadno zápalnými výbušnými nebo infekþními látkami
vþetnČ laboratorních prací, práce v þistírnČ, hornické a hutnické práce, práce v kamenolomu,
práce v cementárnČ, ve vápence, v gumárnČ, razení tunelĤ, šachet, práce v tiskaĜské výrobČ,
práce v zemČdČlství, lesnictví a železniþním provozu, kácení stromĤ, Ĝeznictví, práce v oblasti
jaderné energie, demolici a þištČní po výbušninách, vykládku a nakládku lodí, kamionĤ nebo
jiných dopravních prostĜedkĤ, obsluhu, opravu nebo instalaci strojĤ (kromČ výpoþetní techniky),
elektroinstalatérské práce, opracování nebo zpracování dĜeva, kovĤ, železa, skla, plastĤ,
kamene nebo kĤží, studnaĜství, rybáĜství na lodi, práce v bezpeþnostních službách vþetnČ
ochrany osob, práce v policejních a ozbrojených jednotkách, hasiþské práce, detektivní þinnost,
profesionální vojáci, kaskadérství, práce artisty, práce vysokohorského nosiþe, horského vĤdce,
vulkanologa, speleologa, záchranáĜské práce (vþetnČ zdravotnického záchranáĜe), veterinární
práce, krotitelství zvíĜat, ošetĜovatelství zvíĜat, práce v oblasti gastronomických služeb.
Pokud je v pojistné smlouvČ uvedená riziková skupina oznaþená jako MANUÁLNÍ PRÁCE a ke
vzniku pojistné události dojde pĜi provozování nČkterého ze sportĤ uvedených v bodČ 2 této þásti
pojištČným, pojistitel neposkytne pojistné plnČní.
4. Pro pĜípad pojištČní HZS jsou rizikové skupiny uvedeny v þásti G, þl. 2 tČchto pojistných podmínek.
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ýlánek 4
ZpĤsob uzavĜení pojistné smlouvy pĜi pojištČní uzavĜeném prostĜednictvím prostĜedkĤ dálkovČ
komunikace, pojistná doba a þasová platnost pojištČní

I.

II.

ZpĤsob uzavĜení pojistné smlouvy pĜi pojištČní uzavĜeném prostĜednictvím prostĜedkĤ dálkové
komunikace
1.
PojištČní podle tČchto pojistných podmínek mĤže být uzavĜené i pomocí prostĜedkĤ dálkové
komunikace.
2. Pojistník pojistiteli žádost o uzavĜení pojistné smlouvy oznámí:
a)
prostĜednictvím vyplnČní formuláĜe umístČného na webové stránce pojistitele nebo jeho
smluvního partnera,
b)
telefonicky,
c)
prostĜednictvím e-mailu nebo prostĜednictvím SMS zprávy zaslaných pojistiteli.
3. Návrh pojistné smlouvy o individuálním komplexním cestovním pojištČní pĜedkládá pojistníkovi
pojistitel prostĜednictvím prostĜedkĤ dálkové komunikace v závislosti od zpĤsobu pĜedložení žádosti o
uzavĜení pojistné smlouvy následovnČ:
a)
prostĜednictvím formuláĜe umístČného na webové stránce pojistitele nebo jeho smluvního
partnera v pĜípadČ oznámení žádosti o uzavĜení pojistné smlouvy podle bodu 2, písm. a)
tohoto þlánku.
b)
prostĜednictvím e-mailu nebo prostĜednictvím SMS zprávy v pĜípadČ oznámení žádosti o
uzavĜení pojistné smlouvy podle bodu 2, písm. b) a c) tohoto þlánku.
4. Pojistná smlouva je uzavĜena:
a)
v pĜípadČ pĜedložení návrhu pojistné smlouvy podle bodu 2 písm. a) a bodu 3, písm. a) tohoto
þlánku okamžikem poukázání pojistného na úþet pojistitele, pĜiþemž pojistník je povinen
pojistné poukázat nejpozdČji v den, který je oznaþený v návrhu pojistné smlouvy jako platnost
pojištČní od (poslední den lhĤty na pĜijetí návrhu). Za den poukázání pojistného se považuje
den, kdy bylo pojistné odepsané z úþtu pojištČného ve prospČch úþtu pojistitele. Pokud
pojistné nebude odepsáno z úþtu pojištČného nejpozdČji v poslední den lhĤty na pĜijetí
návrhu, pojistitel nebude svým návrhem vázán a tento zanikne uplynutím lhĤty na jeho pĜijetí.
b)
v pĜípadČ pĜedložení návrhu pojistné smlouvy podle bodu 2 písm. c) a bodu 3, písm. b) tohoto
þlánku okamžikem poukázání pojistného na úþet pojistitele, pĜiþemž pojistník je povinen
pojistné poukázat nejpozdČji 5 dnĤ od pĜedložení návrhu na uzavĜení pojistné smlouvy, ne
však pozdČji jako než v den, který je oznaþen v návrhu na uzavĜení pojistné smlouvy jako
platnost pojištČní od (poslední den lhĤty na pĜijetí návrhu). Za den poukázání pojistného se
považuje den, kdy bylo pojistné odepsáno z úþtu pojištČného v prospČch úþtu pojistitele.
Pokud pojistné nebude odepsáno z úþtu pojištČného nejpozdČji v poslední den lhĤty na pĜijetí
návrhu, pojistitel nebude svým návrhem vázán a tento zanikne uplynutím lhĤty na jeho pĜijetí.
5. V pĜípadČ, že pojistník nepoukáže pojistné na úþet pojistitele ve lhĤtČ urþené v bodČ 4 tohoto þlánku,
není pojistitel vázán svým návrhem na uzavĜení pojistné smlouvy a k platnému uzavĜení pojistné
smlouvy nedojde.
Pojistná doba a þasová platnost pojištČní
1. Pojistná doba je doba trvání pojištČní, která se dohodne v pojistné smlouvČ. PojištČní se mĤže uzavĜít
s pojistnou dobou urþitou.
2. PojištČní zaþíná nultou hodinou stĜedoevropského þasu dne oznaþeného v pojistné smlouvČ jako
platnosti pojištČní od (zaþátek pojištČní).
Je-li den zaþátku pojištČní shodný se dnem uzavĜení pojistné smlouvy, pojištČní zaþíná hodinou
uvedenou v pojistné smlouvČ.
3. PĜi pojištČní na dobu urþitou konþí pojištČní 24. hodinou stĜedoevropského þasu dne, který je
v pojistné smlouvČ uveden jako platnost pojištČní do.
4. PojištČní storna objednané služby zaþíná dnem následujícím po úhradČ pojistného a konþí dnem
nástupu na cestu smČĜující k využití objednané služby, pĜiþemž nástupem na cestu se rozumí:
a) pĜi dopravČ organizované poskytovatelem objednané služby – den a þas odchodu dopravního
prostĜedku urþený poskytovatelem objednané služby z místa urþeného poskytovatelem objednané
služby,
b) pĜi individuální dopravČ – den a þas urþený poskytovatelem služby pro pĜíjezd do prvního
ubytovacího zaĜízení, v nČmž má pojištČný objednané ubytování.
5. PojištČní se ve smyslu zákona nepĜerušuje.
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ýlánek 5
Pojistné a zpĤsob platby
1. Pojistné se stanovuje podle rozsahu pojištČní a ohodnocení rizika a jeho výše je uvedená v pojistné
smlouvČ.
2. Pojistné je jednorázové a platí se najednou za celou pojistnou dobu, jestliže se v pojistné smlouvČ
nedohodlo jinak. Jednorázové pojistné je splatné dnem zaþátku pojištČní. PĜi pojištČní uzavĜeném
prostĜednictvím prostĜedkĤ dálkové komunikace (þl. 4, odsek I. této þásti pojistných podmínek) je pojistník
povinen poukázat pojistné na úþet pojistitele nejpozdČji v den, který je oznaþený v návrhu pojistné smlouvy
jako první den platnosti pojištČní.
3. Pojistitel má právo na pojistné za dobu od zaþátku pojištČní až do jeho zániku.
Pokud v pĜípadČ individuálního komplexního cestovního pojištČní zanikne pojištČní (pobyt v zahraniþí) pĜed
uplynutím doby, za niž bylo jednorázové pojistné zaplacené, pojistitel na požádání pojištČného zbývající
þást pojistného vrátí (nespotĜebované pojistné). To neplatí, když v této dobČ došlo k pojistné události.
Z nespotĜebovaného pojistného pojistitel odpoþítá þástku 100 Kþ za každou pojistnou smlouvu na úhradu
nákladĤ spojených s uzavĜením a správou pojistné smlouvy.
Pojistitel vrátí nespotĜebované pojistné ve smyslu tohoto bodu pouze v pĜípadČ, že pojištČný pĜedloží
originál pojistné smlouvy a požádá o vrácení pojistného nejpozdČji do 2 dnĤ ode dne, kdy odpadl dĤvod
pojištČní. V pĜípadČ, že pojistitel souþasnČ vystavil potvrzení ve smyslu þásti B, þl. 7 tČchto pojistných
podmínek, má pojištČný nárok na vrácení nespotĜebovaného pojistného pouze za podmínky, že pĜedloží
souþasnČ s originálem pojistné smlouvy i originál tohoto potvrzení, jímž prokáže, že subjekt, který toto
potvrzení žádal, je informovaný o ukonþení pojištČní. V pĜípadČ úmrtí pojištČného pĜed poþátkem pojištČní
má nárok na vrácení nespotĜebovaného pojistného pojistník, v pĜípadČ, že jde o osobu, která není shodná
s pojištČným. V ostatních pĜípadech jsou to osoby oprávnČné dle obþanského zákoníku.
ýlánek 6
Územní platnost pojištČní
1.

Územní platnost pojištČní je sjednaná v pojistné smlouvČ, a to:
a) Slovenská republika, nebo
b) Evropa, nebo
c) SvČt.

2.

Pokud byla v pojistné smlouvČ sjednaná územní platnost pojištČní „Slovenská republika“, znamená to, že
se pojištČní vztahuje na pojistné události, k nimž dojde ve Slovenské republice, s výjimkou pĜípadĤ, kdy
má pojištČný trvalý pobyt na území Slovenské republiky nebo je pojištČný úþastníkem veĜejného
zdravotního pojištČní ve Slovenské republice.

3.

Pokud byla v pojistné smlouvČ sjednaná územní platnost pojištČní „Evropa“, znamená to, že se pojištČní
vztahuje na pojistné události, k nimž dojde v evropských státech a v Turecku, Alžírsku, Maroku, Tunisku,
na Kypru, v EgyptČ, Izraeli, Jordánsku, Arménii, Ázerbájdžánu, Gruzii a v evropské þásti Ruské federace,
s výjimkou ýeské republiky, zemČ trvalého pobytu pojištČného a zemČ, v níž je pojištČný úþastníkem
veĜejného zdravotního pojištČní.

4.

Pokud byla v pojistné smlouvČ sjednaná územní platnost pojištČní „SvČt“, znamená to, že se pojištČní
vztahuje na pojistné události, k nimž dojde kdekoliv na svČtČ s výjimkou ýeské republiky, zemČ trvalého
pobytu pojištČného a zemČ, v níž je pojištČný úþastníkem veĜejného zdravotního pojištČní.

5.

PojištČní HZS se vztahuje na pojistné události, ke kterým dojde v horských oblastech v územní
pĤsobnosti Horské záchranné služby na území Slovenské republiky a to:
a) Belianské Tatry
b) Malá Fatra
c) Nízké Tatry
d) Pieniny
e) StĜední Beskydy
f) Slovenský ráj
g) Velká Fatra
h) Vysoké Tatry
i) Západní Tatry

8

6.

PojištČní léþebných výloh v zahraniþí, asistenþní služba v zahraniþí, pojištČní zavazadel, pokud jde o
pojistnou událost podle þl. 3, bod 1, 2, 4, 5 a 6 þásti C tČchto pojistných podmínek a pojištČní obecné
odpovČdnosti za škodu se vztahují pouze na události, jež nastaly v zahraniþí.

7.

PojištČní zavazadel, pokud jde o pojistnou událost podle þl. 3, bod 3 þásti C tČchto pojistných podmínek,
úrazové pojištČní a pojištČní storna objednané služby se vztahují na události, jež nastaly na území ýeské
republiky a/nebo v zahraniþí.
ýlánek 7
Pojistná þástka

1. Pojistná þástka je þástka, která bude horním limitem pojistného plnČní za jednu pojistnou událost, pokud
není v tČchto pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvČ dále uvedeno jinak.
ýlánek 8
Spoluúþast
1. V pojistné smlouvČ je možno sjednat þástku, kterou se bude pojištČný podílet na pojistném plnČní pĜi
každé pojistné události (spoluúþast).
2. Pokud si smluvní strany sjednaly spoluúþast, pojistitel tuto odeþte pĜi každé pojistné události od þástky
pojistného plnČní, kterou má vyplatit pojištČnému.
ýlánek 9
Pojistné plnČní
1. Pokud vzniklo právo na pojistné plnČní, je pojistitel povinen jej poskytnout nejpozdČji do 15 dnĤ po
skonþení vyšetĜování potĜebného k zjištČní rozsahu povinnosti pojistitele plnit.
2. Pokud vyšetĜování nelze ukonþit do 3 mČsícĤ od oznámení pojistné události, je pojistitel povinen oznámit
osobČ, jíž má vzniknout nebo vzniklo právo na pojistné plnČní, dĤvody, pro nČž nelze šetĜení ukonþit, a
poskytnout jí na základČ písemné žádosti pĜimČĜenou zálohu.
3. Pojistitel má právo snížit pojistné plnČní o dlužné pojistné.
ýlánek 10
Povinnosti pojištČného
1. PojištČný je povinen:
a) dbát podle svých možností na to, aby pojistná událost nenastala, neporušovat pĜedpisy a smluvní
povinnosti smČĜující k odvrácení pojistné události nebo ke snížení nebezpeþí jejího vzniku,
b) oznámit pojistiteli nebo jeho partnerovi písemnČ bez zbyteþného odkladu vznik události, jež by mohla
být dĤvodem vzniku práva na pojistné plnČní, a podniknout podle svých možností nutná a úþelná
opatĜení, aby se škoda nezvýšila,
c) spolupracovat s pojistitelem pĜi zjišĢování pĜíþin a rozsahu pojistné události,
d) poskytnout bez zbyteþného odkladu na požádání pojistitele všechny informace potĜebné na zjištČní
rozsahu pojistné události a na urþení výše pojistného plnČní a spolupracovat pĜi získaní potĜebných
dokladĤ
e) zajistit vĤþi druhému právo na náhradu škody zpĤsobené pojistnou událostí.
2. V pojistné smlouvČ lze sjednat plnČní dalších povinností.
3. Pokud pojištČný porušil povinnosti uvedené v tomto þlánku nebo v pojistné smlouvČ a v þásti B, þl. 6, bod
1, v þásti C, þl. 7, v þásti D, þl. 4, v þásti E, þl. 3 a v þásti F, þl. 5 tČchto pojistných podmínek a toto
porušení mČlo podstatný vliv na vznik pojistné události aneb na výši pojistného plnČní, nebo se tímto
porušením ztížilo zjištČní dĤvodu plnČní, rozsahu nebo výše škody, nebo náhrada škody nemohla být
poskytnuta vþas, nebo pokud pĜispČlo ke vzniku pojistné události, nebo ke zvýšení jejích následkĤ, je
pojistitel oprávnČn pojistné plnČní pĜimČĜenČ snížit až do výše 90 %, a to podle toho, jaký vliv mČlo toto
porušení na rozsah povinnosti pojistitele plnit.
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ýlánek 11
Povinnosti pojistitele
1. Skuteþnosti, o nichž se pojistitel doví pĜi zjišĢování zdravotního stavu pojištČného, mĤže pojistitel použít
pouze pro úþely pojištČní s výjimkou pĜípadĤ stanovených ve všeobecnČ závazných právních pĜedpisech.
2. Pojistitel je povinen:
a) projednat s pojištČným výsledky vyšetĜování, vykonaného v zájmu zjištČní rozsahu a výše pojistného
plnČní, nebo mu je oznámit,
b) umožnit pojištČnému nahlédnout do dokladĤ, které v prĤbČhu vyšetĜování jeho škodní události
získala, vrátit mu doklady, které si vyžádá, pĜípadnČ mu umožnit vyhotovení kopie uvedených
dokladĤ,
c) zachovávat mlþenlivost o skuteþnostech, jež se týkají pojištČní a o nichž se doví pĜi uzavírání
pojištČní, pĜi jeho správČ a pĜi likvidaci pojistných událostí, to neplatí v pĜípadech zákonem
ustanovené informaþní povinnosti a v pĜípadech, kdy dá pojištČný souhlas k poskytnutí informace.
ýlánek 12
Zánik pojištČní
PojištČní zanikne:
a) uplynutím pojistné doby,
b) dnem, kdy zaniklo pojistné riziko nebo pojištČná vČc,
c) pro neplacení pojistného podle bodu 2 tohoto þlánku
d) odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy podle § 23 zákona o pojistné smlouvČ,
e) odmítnutím pojistného plnČní podle § 24 zákona o pojistné smlouvČ,
f) výpovČdí podle § 22 zákona o pojistné smlouvČ,
g) v dalších pĜípadech podle zákona o pojistné smlouvČ.
2. PojištČní v pĜípadČ neplacení pojistného zanikne dnem následujícím po uplynutí lhĤty stanovené
pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho þásti, doruþené pojistníkovi; tato lhĤta nesmí být
kratší než jeden mČsíc. Upomínka pojistitele musí obsahovat upozornČní na zánik pojištČní v pĜípadČ
nezaplacení dlužného pojistného. Tuto lhĤtu lze pĜed jejím uplynutím dohodou prodloužit.
3. PojištČní zanikne písemnou dohodou smluvních stran dnem uvedeným v dohodČ.
4. PojištČní pro pojištČnou osobu zanikne dnem, kdy došlo ke smrti pojištČného.

1.

ýlánek 13
Ochrana osobních údajĤ
Pro úþely pojistné smlouvy bude za subjekt údajĤ považován pojištČný, pojistník a osoby uvedené v
pojistných podmínkách, kterým mĤže vzniknout právo na pojistné plnČní.
2. Osobní údaje uvedené v oddílu 3 až 7 budou zpracovávány pojistitelem.
3. Osobní údaje budou zpracovávány v automatizovaném informaþním systému pojistitele.
4. Osobní údaje subjektĤ v rozsahu jméno, pĜíjmení, adresa trvalého bydlištČ a rodné þíslo jsou
zpracovávány pro úþely vykonávání pojišĢovacích þinností podle zákona o pojišĢovnictví v platném znČní.
5. Osobní údaje pojistníka (v rozsahu jméno, pĜíjmení, titul, adresa trvalého bydlištČ) mohou být využity v
záležitosti nabídky pojišĢovacích služeb nebo nabídky souvisejících služeb pojistitele, na dobu bČhem
trvání pojistné smlouvy a na dobu 10 let po ukonþení pojistného vztahu. Pojistník má právo písemnČ
vyjádĜit nesouhlas se zpracováním osobních údajĤ na tento úþel, toto vyjádĜení nesouhlasu nemá zpČtné
úþinky.
6. V pĜípadČ, že pojistník bude souhlasit se zasíláním obchodních sdČlení, bude je pojistitel šíĜit
elektronickými prostĜedky (e-mail, telefon) ve shodČ se zákonem þ. 480/2004 Sb. o nČkterých službách
informaþní spoleþnosti, na dobu trvání pojistné smlouvy a dobu 10 let po ukonþení pojistného vztahu.
Pojistník mĤže odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu i pĜi zasílání
každé jednotlivé zprávy, pokud pĤvodnČ toto využití neodmítl.
7. V pĜípadČ vzniku pojistné události, jejíž pĜíþinou byly zdravotní problémy pojištČného nebo osob
uvedených v pojistných podmínkách, budou zpracovávány i údaje o zdravotním stavu pojištČného nebo
osob uvedených v pojistných podmínkách v rozsahu potĜebném pro likvidaci pojistné události.
8. Poskytnutí osobních údajĤ na úþel pojištČní je povinné a je podmínkou pro uzavĜení pojistné smlouvy.
9. Osobní údaje budou zpĜístupnČny zamČstnancĤm pojistitele, auditorĤm a poradcĤm pojistitele.
10. Osobní údaje subjektĤ budou poskytnuty správci registrace, který spolupracuje s pojistitelem na základČ
obchodní smlouvy.
1.
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11. Osobní údaje budou poskytnuty spoleþnosti poskytující asistenþní služby v pĜípadČ pojistných událostí:
EuroCross Assistance Czech Republic, Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, ýeská republika.
V prĤbČhu trvání pojistné smlouvy mĤže dojít ke zmČnČ spoleþnosti uvedené v tomto bodČ, pĜiþemž
aktuální seznam tČchto spoleþností a oznámení o zmČnách jsou uvedeny na internetové stránce
pojistitele.
12. Subjekt údajĤ má právo ve smyslu zákona þ. 101/2000 Sb. o ochranČ osobních údajĤ v platném znČní
(dále jen „zákon o ochranČ osobních údajĤ“) požádat pojistitele o:
a) informace týkající se rozsahu a úþelu zpracování osobních údajĤ,
b) informace o osobních údajích, jež jsou pĜedmČtem zpracovávání vþetnČ všech dostupných informací o
jejich zdrojích a komu mohou být osobní údaje zpĜístupnČny,
c) informace o zpĤsobu zpracování osobních údajĤ a povaze automatizovaného zpracovávání v souvislosti
s jeho využitím pro rozhodování, pokud jsou na základČ tohoto zpracovávání þinČny úkony nebo
rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práv a oprávnČných zájmĤ subjektu,
d) informace o pĜíjemcích, pĜípadnČ kategoriích pĜíjemcĤ,
e) zpĜístupnČní osobních údajĤ zpracovávaných v informaþním systému pojistitele,
f)
opravu osobních údajĤ v pĜípadČ zmČny,
g) podání vysvČtlení, pokud zjistí nebo se domnívá, že zpracovávání osobních údajĤ je v rozporu se
zákonem o ochranČ osobních údajĤ, zejména pokud jsou osobní údaje nepĜesné s ohledem na úþel
zpracovávání osobních údajĤ, nebo o odstranČní vzniklého stavu (jde zejména o blokování
zpracovávání, vykonání opravy, doplnČní nebo likvidaci osobních údajĤ).
13. Pojistitel má právo za poskytnutí informací podle odd. 12, písm. a) až d) požadovat pĜimČĜenou náhradu
ve výši nepĜevyšující nezbytné náklady na poskytnutí informací.
14. Pokud je žádost subjektu podle ustanovení odd. 12, písm. f) oprávnČná, je pojistitel povinen bezodkladnČ
odstranit nežádoucí stav.
15. Subjekt má právo obrátit se pĜímo na ÚĜad pro ochranu osobních údajĤ, pokud pojistitel jeho žádosti
podle ustanovení odd. 12, písm. f) nevyhovČl.
16. Postup podle odd. 12, nevyluþuje právo subjektu údajĤ obrátit se pĜímo na ÚĜad pro ochranu osobních
údajĤ.
17. Pokud subjektu údajĤ vznikla pĜi zpracovávání osobních údajĤ jiná než majetková újma, postupuje se pĜi
uplatĖování jeho nárokĤ podle zvláštního zákona.
18. Pokud dojde k porušení povinností uložených zákonem o ochranČ osobních údajĤ u pojistitele nebo u
zpracovatele, odpovídají za nČ spoleþnČ a nerozdílnČ.
19. Pojistitel je povinen bez zbyteþného odkladu informovat pĜíjemce podle odd. 11 o žádosti subjektu o
blokování, opravu, doplnČní, nebo likvidaci osobních údajĤ. To neplatí, pokud je informování pĜíjemce
nemožné, nebo by si vyžádalo neúmČrné úsilí.
ýlánek 14
Asistenþní služby
1. PojištČný má právo na poskytnutí okamžité telefonické asistence v pĜípadČ, že se ocitne v zahraniþí
v tČžké situaci v dĤsledku úrazu, akutní nemoci, odcizení nebo ztráty cestovních dokladĤ.
2. PojištČný má právo na poskytnutí okamžité pomoci v pĜípadČ, že se ocitne v zahraniþí v tČžké situaci
v dĤsledku pojistné události podle þásti B tČchto pojistných podmínek. PojištČný má v takovém pĜípadČ
právo na tyto asistenþní služby:
v pĜípadČ, že si to vyžádá zdravotní stav pojištČného:

a) informování pojištČného o zdravotnickém zaĜízení, na které se má obrátit,
b) zabezpeþení ošetĜení pojištČného lékaĜem,
c) informování zdravotnického zaĜízení o zpĤsobu platby nákladĤ na poskytnutou zdravotní péþi,

v pĜípadČ, že zdravotní stav pojištČného vyžaduje hospitalizaci:
a) výbČr vhodného zdravotnického zaĜízení vzhledem k zdravotnímu stavu pojištČného,
b) zabezpeþení pĜevozu pojištČného do tohoto zdravotnického zaĜízení,
c) prĤbČžné informování se o zdravotním stavu pojištČného a kontrolování zpĤsobu a prĤbČhu léþby,
d) zabezpeþení pĜevozu pojištČného do vhodnČjšího zdravotnického zaĜízení v pĜípadČ, že pĤvodní
zdravotnické zaĜízení je nevhodné vzhledem ke zdravotnímu stavu pojištČného,
e) zabezpeþení pĜepravy pojištČného zpČt do vlasti (jen do ýeské republiky nebo zemČ EU), jestliže
pojištČný nebude moci ze zdravotních dĤvodĤ použít pĤvodnČ pĜedpokládaný dopravní prostĜedek,
f) informování zdravotnického zaĜízení o zpĤsobu platby nákladĤ na poskytnutou zdravotní péþi,

v pĜípadČ smrti pojištČného:
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a) zabezpeþení pĜepravy tČlesných ostatkĤ pojištČného do místa pohĜbu ve vlasti (jen do ýeské
republiky nebo zemČ EU).
3. PojištČný má právo na poskytnutí okamžité pomoci v pĜípadČ, že se ocitne v zahraniþí v tČžké situaci
v dĤsledku pojistné události podle þásti C tČchto pojistných podmínek. PojištČný má v takovém pĜípadČ
právo na:
a) informování o adrese nejbližšího zastupitelstva ýeské republiky nebo zastupitelstva podle státního
obþanství pojištČného, na které se má obrátit v pĜípadČ potĜeby vystavení náhradních cestovních
dokladĤ.
4. PojištČný má právo na poskytnutí okamžité pomoci v pĜípadČ, že se ocitne v zahraniþí v tČžké situaci
v dĤsledku pojistné události podle þásti D tČchto pojistných podmínek. PojištČný má v takovém pĜípadČ
právo na:
a) poskytnutí kontaktu na advokáta, který mĤže pojištČného zastupovat v pĜestupkovém nebo trestním
Ĝízení vedeném proti pojištČnému pĜed pĜíslušným orgánem v navštívené zemi pro pĜestupek nebo
trestný þin z nedbalosti.
5. Pojistitel poskytne asistenþní služby (pojistné plnČní) na základČ ústního nebo písemného požadavku
pojištČného.
V pĜípadČ, že pojištČný využije na poskytnutí asistenþních služeb Partnera, zavazuje se náklady za jejich
poskytnutí zaplatit za pojištČného pojistitel.
ýlánek 15
Prohlášení pojistníka / pojištČného
PojištČný dává pojistiteli souhlas k poskytnutí informací o jeho zdravotním stavu v rozsahu, který požaduje
pojistitel pro úþely vybavování pojistných událostí a k vyhotovení zvukových záznamĤ z telefonických
rozhovorĤ na telefonních þíslech pojistitele nebo jeho partnera v pĜípadČ vzniku pojistné události týkající se
pojištČného ve smyslu § 12, odst. 1 zákona þ. 40/1964 Sb. Obþanský zákoník ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ.
ýlánek 16
Zvláštní ujednání
1.

2.

3.

PĜíjmy pojištČného a oprávnČných osob z pojistné smlouvy podléhají zdanČní ve smyslu všeobecnČ
závazných právních pĜedpisĤ platných na území ýeské republiky. Zákon o daních z pĜíjmĤ ve znČní
pozdČjších pĜedpisĤ stanoví, která plnČní z pojištČní jsou osvobozena od danČ z pĜíjmĤ, jakož i
odpoþitatelné položky, resp. jiné daĖové náležitosti týkající se pojištČní. PĜíjmy pojistitele z pojistné
smlouvy podléhají zdanČní ve smyslu všeobecnČ závazných právních pĜedpisĤ platných na území
Slovenské republiky.
Pojistník, pojištČný ani oprávnČná osoba se nebudou podílet na pĜípadných pĜebytcích pojistného
vytvoĜených pojistitelem pĜi hospodaĜení s prostĜedky pojištČných a v pĜípadČ ukonþení pojištČní
nevzniká z této pojistné smlouvy nárok na vyplacení odkupní hodnoty.
Stížnosti se podávají písemnou formou na adresu: Union poisĢovĖa, a. s., poboþka pro ýeskou
republiku, ŠpanČlská 770/2, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, ýeská republika. O výsledku zpracování
stížnosti bude osoba podávající stížnost informovaná dopisem do 30 dnĤ ode dne pĜijetí stížnosti. Pokud
bude zpracování stížnosti trvat déle, než je uvedeno v pĜedcházející vČtČ, bude o této skuteþnosti osoba
podávající stížnost písemnČ vyrozumČna. PojištČný, pojistník, nebo oprávnČná osoba se mĤže se svými
stížnostmi obrátit i na ýeskou národní banku.
ýást B
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
PRO POJIŠTċNÍ LÉýEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIýÍ

1.

PojištČní léþebných výloh v zahraniþí se sjednává jako pojištČní škodové.

12

ýlánek 1
PĜedmČt a rozsah pojištČní
1.

PĜedmČtem pojištČní jsou nezbytné léþebné výlohy specifikované v bodČ 2, 3, 4 a 5 tohoto þlánku, které
vzniknou v dĤsledku smrti, úrazu nebo akutního onemocnČní pojištČného v zahraniþí, pokud by
neposkytnutí okamžité zdravotní péþe mohlo bezprostĜednČ ohrozit život nebo zdraví pojištČného
a pokud tyto náklady byly pojištČnému nebo za pojištČného vyúþtovány v zahraniþí (dále jen „nezbytné
léþebné výlohy“).

2.

Pojistitel uhradí nezbytné léþebné výlohy ve smyslu bodu 1 tohoto þlánku za:
a) ambulantní ošetĜení vþetnČ pĜedepsaných lékĤ a pĜedepsaných zdravotnických pomĤcek a
zdravotnického materiálu, které jsou urþeny pro fixaci þásti tČla nebo na podporu chĤze,
b) hospitalizaci a lékaĜské ošetĜování bČhem hospitalizace vþetnČ pĜedepsaných lékĤ a pĜedepsaných
zdravotnických pomĤcek a zdravotnického materiálu, které jsou urþeny pro fixaci þástí tČla nebo na
podporu chĤze, a to až do okamžiku, kdy mĤže být pojištČný na základČ souhlasu ošetĜujícího
lékaĜe pĜepraven v souladu s písm. c) a d) tohoto bodu.
V pĜípadČ, že je hospitalizováno dítČ ve vČku do 6 let, uhradí pojistitel jedné spolucestující blízké
osobČ náklady na ubytování ve zdravotnickém zaĜízení, ve kterém je pojištČno dítČ hospitalizované,
maximálnČ však do dne ukonþení hospitalizace pojištČného dítČte.
c) pĜepravu pojištČného do nejbližšího zdravotnického zaĜízení, nebo pĜepravu pojištČného ze
zdravotnického zaĜízení zpČt do ubytovacího zaĜízení, pokud je to z lékaĜského hlediska nezbytné,
d) pĜepravu pojištČného zpČt do vlasti, pokud pojištČný nebude moci ze zdravotních dĤvodĤ použít
pĤvodnČ pĜedpokládaný dopravní prostĜedek. Pojistitel si vyhrazuje právo rozhodnout o zpĤsobu
pĜepravy a použitém dopravním prostĜedku na základČ souhlasu ošetĜujícího lékaĜe.
V pĜípadČ, že je pojištČným cizinec s trvalým pobytem mimo ýeskou republiku nebo EU, nebo
pokud je pojištČný úþastníkem veĜejného zdravotního pojištČní mimo ýeskou republiku nebo EU,
pojistitel uhradí výlohy na pĜepravu pojištČného do zemČ trvalého pobytu nebo zemČ, kde je
pojištČný úþastníkem veĜejného zdravotního pojištČní pouze do výše nákladĤ na pĜepravu
ošetĜujícím lékaĜem doporuþeného typu na území ýeské republiky. V tomto pĜípadČ pojistitel ani její
partner nemá povinnost pĜepravu organizaþnČ zabezpeþit.
Pojistitel uhradí náklady podle tohoto bodu až do výše pojistné þástky uvedené v pojistné smlouvČ.

3.

Pojistitel uhradí v pĜípadČ smrti pojištČného bČhem cesty a pobytu v zahraniþí i pĜepravu tČlesných
ostatkĤ pojištČného do místa pohĜbu ve vlasti. Za náklady na pĜepravu tČlesných ostatkĤ se považují
všechny pĜímé náklady spojené s touto pĜepravou, a pokud je na základČ platné legislativy pĜíslušného
státu vyžadovaná pitva, i náklady na provedení pitvy pojištČného.
V pĜípadČ, že je pojištČným cizinec s trvalým pobytem mimo ýeskou republiku nebo EU, pojistitel uhradí
náklady na pĜepravu tČlesných ostatkĤ pojištČného do místa pohĜbu v zemi trvalého pobytu, nebo do
zemČ státního obþanství pojištČného, a to pouze do výše nákladĤ na pĜepravu na území ýeské
republiky. V tomto pĜípadČ pojistitel ani jeho partner nemá povinnost pĜepravu organizaþnČ zabezpeþit.
Pojistitel uhradí náklady podle tohoto bodu až do výše uvedené v pojistné smlouvČ.

4. Pojistitel uhradí nezbytné výlohy na koupi nebo opravu dioptrických brýlí a ostatních ortopedických a
protetických pomĤcek, avšak pouze v pĜípadČ, že k poškození þi zniþení brýlí a ostatních ortopedických a
protetických pomĤcek došlo v souvislosti s úrazem, který si prokazatelnČ vyžádal ambulantní ošetĜení
nebo hospitalizaci pojištČného, v tomto pĜípadČ je pojistná þástka uvedena v pojistné smlouvČ.
5. Pojistitel uhradí výlohy na ambulantní ošetĜení chrupu, avšak pouze v rozsahu nutného a/nebo
neodkladného ošetĜení nezbytného k odstranČní bolesti, pokud dĤvodem ošetĜení není zanedbání nebo
nedokonþení léþby chrupu pĜed vycestováním do zahraniþí. Za zanedbání léþby se považuje i
neabsolvování pĜedepsané preventivní prohlídky. Pojistná þástka za jednu pojistnou událost je uvedena
v pojistné smlouvČ, pĜiþemž za jednu pojistnou událost se považuje neodkladné ošetĜení jednoho zubu.
Pojistná þástka za všechny pojistné události bČhem doby pojištČní je uvedena v pojistné smlouvČ.
ýlánek 2
Pojistná událost
1. Pojistnou událostí je smrt pojištČného nebo vznik zmČny zdravotního stavu v dĤsledku úrazu nebo
akutního onemocnČní, které nastaly v zahraniþí po dobu trvání pojištČní a které si vyžadují neodkladné
ambulantní lékaĜské ošetĜení, hospitalizaci, pĜepravu pojištČného nebo pĜepravu jeho tČlesných ostatkĤ a v

13

dĤsledku kterých vzniká povinnost uhradit nezbytné léþebné výlohy podle þl. 1, bod 2 a 3 této þásti
pojistných podmínek a náklady podle þl. 1 bod 4 a 5 této þásti pojistných podmínek. Smrt nebo vznik
zmČny zdravotního stavu musí být potvrzen lékaĜem.
ýlánek 3
Výluky z pojištČní
1. Pojistitel neposkytuje pojistné plnČní za:
a) úkony, které nebyly poskytnuty zdravotnickým zaĜízením, zdravotnickým pracovníkem nebo lékaĜem,
b) preventivní prohlídky, oþkování, kontrolní vyšetĜení a lékaĜské úkony, které nejsou potĜebné pro
zjištČní diagnózy, nadstandardní zdravotní péþi,
c) léþení, které není vČdecky nebo lékaĜsky uznáno,
d) zakoupení lékĤ, pokud nejsou pĜedepsány ošetĜujícím lékaĜem,
e) zakoupení lékĤ na léþbu onemocnČní diagnostikovaných pojištČnému už pĜed nástupem na cestu do
zahraniþí a lékĤ, které pojištČný zaþal užívat už pĜed nástupem na cestu do zahraniþí,
f)
zakoupení výživných doplĖkĤ vþetnČ vitaminových pĜípravkĤ, dietetických potravin ke zvláštním
lékaĜským úþelĤm a kosmetických výrobkĤ, a to ani v pĜípadČ, kdy jsou pĜedepsané ošetĜujícím
lékaĜem,
g) hormonální terapii, pĜedepsání antikoncepce, zjištČní tČhotenství nebo léþbu neplodnosti a sterility,
umČlé oplodnČní,
h) pĜepravu pojištČného v souladu s þl. 1, bodem 2, písm. d) a þl. 1 bodem 3 této þásti pojistných
podmínek bez pĜedchozího souhlasu pojistitele nebo jeho partnera,
i)
chiropraktickou léþbu, léþbu akupunkturou, akupresurou, homeopatií nebo jiným typem alternativní
léþby,
j)
rehabilitaci, fyzioterapii, masáže, lázeĖskou léþbu, ozdravovací pobyty, pobyty v sanatoriích,
léþebnách.
2. Pojistitel nenahradí léþebné náklady definované v þl. 1 bod 2 a náklady definované v þl. 1 bod 3 a 4 této
þásti pojistných podmínek (které vznikly v dĤsledku smrti pojištČného, jeho úrazu nebo onemocnČní)
jestliže smrt, úraz nebo onemocnČní vznikly v dĤsledku, nebo náklady musely být vynaložené v dĤsledku:
a) abstinenþních projevĤ pĜi závislosti na alkoholu, drogách nebo jiných omamných látkách,
b) vČdomého nedodržení pokynĤ ošetĜujícího lékaĜe, vČdomého nepožití nebo nesprávného požívání
lékĤ, které byly pojištČnému vydány na lékaĜský pĜedpis,
c) Ĝízení motorového vozidla bez Ĝidiþského oprávnČní,
d) onemocnČní, která už existovala v dobČ uzavĜení pojištČní, chronických nebo opakujících se
onemocnČní; vše s výjimkou nákladĤ souvisejících s poskytnutím nutného a/nebo neodkladného
ošetĜení a s úkony, které jsou nevyhnutelné k odvrácení bezprostĜedního ohrožení života nebo zdraví
pojištČného,
e) psychických poruch, psychických onemocnČní, psychologických vyšetĜení, psychoterapie, vþetnČ
léþby depresivních stavĤ a psychóz,
f)
umČlého pĜerušení tČhotenství s výjimkou lékaĜsky indikovaného umČlého pĜerušení tČhotenství:
- ze zdravotních dĤvodĤ do ukonþení 12. týdne tČhotenství,
- z genetických dĤvodĤ do ukonþení 24. týdne tČhotenství,
- z dĤvodu ohrožujícího život matky bez ohledu na trvání tČhotenství,
g) nákazy pĜenosnými pohlavními onemocnČními,
h) estetických a plastických operací,
i)
nepodrobení se povinnému oþkování pĜed odjezdem do zahraniþí,
j)
pokusu o sebevraždu a sebevraždou,
k) vČdomé úþasti pojištČného v jakékoli válce, vzpouĜe, povstání,
l)
pĤsobení jaderné energie nebo vlivem radioaktivního materiálu,
m) manipulace se stĜelnou zbraní nebo výbušninou pojištČným.
3. Pojistitel nenahradí nezbytné léþebné výlohy definované v þl. 1 bod 2 a náklady definované v þl. 1 bod 3
a 4 této þásti pojistných podmínek (které vznikly v dĤsledku smrti pojištČného, 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, lékĤ, které nebyly pojištČnému vydány na lékaĜský pĜedpis.
4. Pojistitel nehradí žádné výlohy, které vzniknou po bezdĤvodném odmítnutí pĜepravy nebo odmítnutí
zpĤsobu pĜepravy pojištČného zpČt do vlasti, je-li tato pĜeprava odsouhlasená ošetĜujícím lékaĜem v
zahraniþí.
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ýlánek 4
Pojistná þástka
1. V pĜípadČ, že pĜi jedné pojistné události dojde k rĤzným druhĤm vynaložených nákladĤ podle þl. 1, bodĤ 2
a 3 této þásti pojistných podmínek a podle þl. 1, bodĤ 4 a 5 této þásti pojistných podmínek, je pojistná
þástka horní hranicí pojistného plnČní za všechny vynaložené náklady dohromady.
ýlánek 5
Pojistné plnČní
1. Pojistitel, nebo jeho partner vyplatí pojistné plnČní na základČ pĜedložených originálĤ dokladĤ uvedených v
þl. 6, bod 1, písm. g) této þásti pojistných podmínek a pĜedložených fotokopií dokladĤ uvedených v þl. 6,
bod 1. písm. h) této þásti pojistných podmínek.
2. Pojistné plnČní vyplatí pojistitel v mČnČ platné na území sídla pĜíjemce platby.
3. Pokud pojištČný uhradil nezbytné výlohy v hotovosti, pojistitel mu vyplatí pojistné plnČní v mČnČ platné na
území ýeské republiky v kurzu penČžních prostĜedkĤ podle kurzovního lístku ýeské národní banky
platného v den vzniku pojistné události.
ýlánek 6
Povinnosti pojištČného
1. KromČ povinností uvedených v þásti A, þl. 10 tČchto pojistných podmínek, je pojištČný v pĜípadČ pojistné
události povinen:
a) úþinnČ spolupracovat s ošetĜujícím lékaĜem, pojistitelem a jeho zahraniþním partnerem, aby se
náklady z pojistné události bezdĤvodnČ nezvyšovaly,
b) dát ošetĜujícímu lékaĜi souhlas k tomu, aby pojistiteli poskytl na její požádání informace o zdravotním
stavu pojištČného,
c) v pĜípadČ, že si onemocnČní nebo úraz pojištČného vyžadují po dobu trvání pojištČní kontrolní
lékaĜské ošetĜení, a to u téhož lékaĜe nebo u lékaĜe s jinou specializací/ odborností, informovat
partnera pojistitele o této skuteþnosti písemnČ nebo telefonicky ještČ pĜed podstoupením takového
ošetĜení,
d) v pĜípadČ hospitalizace pojištČného informovat partnera pojistitele písemnČ nebo telefonicky
nejpozdČji do 24 hodin po zaþátku hospitalizace,
e) ve sporných pĜípadech se na žádost pojistitele podrobit lékaĜskému vyšetĜení odborného lékaĜe,
f)
dát souhlas ošetĜujícímu lékaĜi:
aby poskytl informace smluvnímu lékaĜi pojistitele,
aby poskytl pojistiteli nebo jeho partnerovi originál lékaĜské správy s uvedením diagnózy,
anamnézy a zpĤsobu léþby pojištČného na prokázání opodstatnČnosti nezbytných výloh na úkony
podle þl. 1 této þásti pojistných podmínek,
g) pĜedložit originály tČchto dokladĤ:
- lékaĜskou zprávu potvrzenou lékaĜem s uvedením diagnózy, anamnézy a zpĤsobu léþby
pojištČného na prokázání opodstatnČnosti nevyhnutelných nákladĤ na úkony podle þl. 1 této þásti
pojistných podmínek,
- potvrzení lékaĜe o pĜedepsání lékĤ nebo kopii receptu, jde-li o nezbytné léþebné výlohy podle þl. 1,
bod 2, písm. a) této þásti pojistných podmínek,
- zpráva potvrzená ošetĜujícím lékaĜem s uvedením, že pĜed nástupem na cestu u pojištČného lékaĜ
nevylouþil možnost vycestovat v termínu, na který byla sjednána pojistná smlouva. Tuto zprávu je
pojištČný povinen pĜedložit v pĜípadČ, že ke dni sjednání pojištČní u nČj existovalo onemocnČní,
resp. trpČl chronickým nebo opakujícím se onemocnČním (þl. 3, bod 2, písm. d) této þásti
pojistných podmínek), nebo u nČj bylo zjištČno tČhotenství,
- doklad o úhradČ nákladĤ v hotovosti, resp. fakturu za ambulantní ošetĜení, a to vþetnČ rozpisu
úþtovaných lékaĜských úkonĤ, jde-li o nezbytné léþebné výlohy podle þl. 1, bod 2, písm. a) této
þásti pojistných podmínek,
- doklad o úhradČ nákladĤ v hotovosti, resp. fakturu za pĜedepsané léky, jde-li o nezbytné léþebné
náklady podle þl. 1, bod 2, písm. a) této þásti pojistných podmínek,
- doklad o úhradČ nákladĤ v hotovosti, resp. fakturu za ambulantní ošetĜení, a to vþetnČ rozpisu
úþtovaných lékaĜských úkonĤ, jde-li o nezbytné léþebné náklady podle þl. 1, bod 2, písm. b) této
þásti pojistných podmínek,
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doklad o úhradČ nákladĤ v hotovosti, resp. fakturu za pĜepravu, jde-li o nezbytné léþebné náklady
podle þl. 1, bod 2, písm. c), d) nebo þl. 1, bod 3 této þásti pojistných podmínek,
- doklad o úhradČ nákladĤ v hotovosti, resp. fakturu za výlohy uvedené v þl. 1, bod 4 a 5 této þásti
pojistných podmínek,
- jiné doklady jednoznaþnČ prokazující vznik pojistné události nebo jiné doklady nevyhnutelné pro
likvidaci pojistné události, o které pojistitel požádá,
h) pĜedložit fotokopie tČchto dokladĤ:
- zubní kartu pojištČného od ošetĜujícího lékaĜe na prokázání opodstatnČnosti nezbytných léþebných
výloh na úkony podle þl. 1, bod 5 této þásti pojistných podmínek,
- potvrzení o absolvování pĜedepsané preventivní prohlídky na prokázání opodstatnČnosti
nezbytných léþebných výloh na úkony podle þl. 1, bod 5 této þásti pojistných podmínek,
- policejní zprávu v pĜípadČ, že škoda na zdraví byla zpĤsobena cizím zavinČním.
PĜedložení dokladĤ podle písmene g) a h) tohoto þlánku je podmínkou pro vyplacení pojistného plnČní.
-

ýlánek 7
Povinnosti pojistitele
1. KromČ povinností uvedených v þásti A, þl. 11 tČchto pojistných podmínek je pojistitel povinen na požádání
pojištČného vystavit potvrzení o pojištČní léþebných výloh v zahraniþí v cizím jazyce. V tomto pĜípadČ má
pojistitel právo na náhradu nákladĤ spojených s vystavením takového potvrzení.
ýást C
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
PRO POJIŠTċNÍ ZAVAZADEL
1. PojištČní zavazadel se sjednává jako pojištČní škodové.
ýlánek 1
PĜedmČt pojištČní
1. PĜedmČtem pojištČní jsou zavazadla, definovaná v þásti A, þl. 1 tČchto pojistných podmínek (dále jen
„pojištČná vČc“) a cestovní doklady pojištČného.
2. PĜedmČtem pojištČní nejsou:
- pĜedmČty umČlecké a historické hodnoty,
- motorová vozidla vþetnČ výbavy,
- peníze, šeky, vkladní knížky, cenné papíry, ceniny, známky, klíþe, telefonní karty, platební, þipové a
magnetické karty, cestovní lístky, þlenské (klubové) karty,
- Ĝidiþský prĤkaz, prĤkaz zdravotního pojištČní, Evropský zdravotní prĤkaz, karta EURO<26, karta
GO<26, prĤkaz ISIC (Mezinárodní identifikaþní prĤkaz studenta) a prĤkaz ITIC (Mezinárodní
identifikaþní prĤkaz uþitele), osobní listiny (lékaĜská potvrzení, potvrzení o zpĤsobilosti k výkonu
povolání apod.),
- potraviny vþetnČ výživových doplĖkĤ a vitamínových pĜípravkĤ, nápoje a tabákové výrobky,
- hodinky, klenoty, výrobky z drahých kovĤ a kamenĤ, perly,
- zboží urþené k dalšímu prodeji nebo obchodní vzorky.
3. PĜedmČtem pojištČní dále nejsou, pokud se v pojistné smlouvČ nesjednalo jinak:
- mobilní telefony vþetnČ jejich pĜíslušenství,
- výpoþetní technika vþetnČ pĜíslušenství,
- pĜehrávaþe dat a záznamĤ (hudba, video, fotografie, hry) a GPS navigace vþetnČ jejich pĜíslušenství,
- nosiþe dat a záznamĤ s výjimkou fotoaparátĤ a kamer,
- profesionální technické vybavení (potĜebné k výkonu povolání),
- zbranČ vþetnČ jejich pĜíslušenství a stĜeliva, s výjimkou loveckých zbraní.
ýlánek 2
Rozsah pojištČní
1. Z pojištČní zavazadel má pojištČný právo na náhradu škody vzniklé:
a) poškozením, zniþením, odcizením nebo ztrátou pojištČné vČci,
b) poškozením, zniþením, odcizením nebo ztrátou cestovních dokladĤ,
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c)

opoždČným dodáním zavazadel leteckou spoleþností v rozsahu podle bodu 3 tohoto þlánku, v
dĤsledku pojistné události definované v þlánku 3, bod 7 této þásti pojistných podmínek.

2. Pokud v zahraniþí došlo k poškození, zniþení, ztrátČ nebo odcizení cestovních dokladĤ pojištČného, uhradí
pojistitel pojištČnému, na základČ pĜedložených úþtĤ, nezbytné náklady na zajištČní si náhradních dokladĤ
v zahraniþí a náklady na dopravu pojištČného do místa nejbližšího zastupitelství ýeské republiky, nebo
zastupitelství podle státního obþanství pojištČného, které pojištČnému vystaví náhradní cestovní doklad.
3. Pokud pojištČnému letecká spoleþnost dodala zavazadla pozdČji než 24 hodin od pĜíletu na místo urþení
(opoždČné dodání zavazadel), uhradí pojistitel pojištČnému, na základČ pĜedložených úþtĤ, nezbytné
náklady, které v dĤsledku opoždČného dodání zavazadel leteckou spoleþností pojištČný vynaložil na nákup
nezbytných odČvĤ a toaletních potĜeb v zahraniþí.
ýlánek 3
Pojistná událost
Pojistnou událostí se rozumí:
1. poškození nebo zniþení pojištČné vČci a cestovních dokladĤ živelnou událostí,
2. poškození nebo zniþení pojištČné vČci a cestovních dokladĤ vodou z vodovodních zaĜízení,
3. poškození, zniþení, ztráta nebo odcizení pojištČné vČci:
a) v dobČ, kdy byla pojištČným svČĜena na písemné potvrzení dopravci k pĜepravČ nebo podle pokynĤ
pĜepravce uložena ve spoleþném zavazadlovém prostoru,
b) v dobČ, kdy byla na písemné potvrzení dána do úschovy,
c) v dĤsledku dopravní nehody,
d) pokud byl pojištČný zbaven možnosti vČci opatrovat po úrazu nebo v dĤsledku dopravní nehody,
4. poškození nebo zniþení pojištČné vČci zpĤsobené jednáním pachatele smČĜujícím k odcizení pojištČné
vČci,
5. odcizení pojištČné vČci zpĤsobem, pĜi kterém pachatel prokazatelnČ násilím pĜekonal pĜekážky bránící mu
v odcizení nebo pĜi kterém pachatel použil násilí vĤþi pojištČnému.
V pĜípadČ, že došlo k odcizení pojištČné vČci umístČné v motorovém vozidle, rozumí se pojistnou událostí
odcizení pojištČné vČci z ĜádnČ uzamknutého zavazadlového prostoru motorového vozidla zaparkovaného
na hlídaném parkovišti za pĜedpokladu, že tato vČc nebyla viditelná zvenku nebo nezasahovala do interiéru
motorového vozidla (prostor, který je urþený k pĜepravČ osob),
6. ztráta nebo odcizení cestovních dokladĤ pojištČného v zahraniþí,
7. dodání zavazadel leteckou spoleþností pĜi cestČ na pobyt do zahraniþí pozdČji než 24 hodin od pĜíletu na
místo urþení (opoždČné dodání zavazadel).
ýlánek 4
Výluky z pojištČní
Právo na pojistné plnČní nevzniká pokud:
1. pojištČná vČc byla poškozená, zniþená, odcizená nebo ztracená:
a) úmyslným jednáním pojištČného nebo jeho blízké osoby,
b) v dĤsledku chyby nebo poškození, které mČla pojištČná vČc už v dobČ sjednávání pojištČní,
c) po dobu horolezeckých výstupĤ a výprav, toto neplatí, jestliže byla v pojistné smlouvČ sjednána
riziková skupina oznaþena jako SPORT nebo jako MANUÁLNÍ PRÁCE,
d) v dobČ, kdy byl pojištČný již zaregistrován v ubytovacím zaĜízení nebo opustil motorové vozidlo za
úþelem pĜenocování a i pĜesto si ponechal zavazadla v motorovém vozidle,
e) v dĤsledku váleþného stavu, obþanských nepokojĤ, terorizmu, stávky, zásahu státní moci, zabavení,
blokádou, pirátstvím, pĤsobením jaderné energie nebo vlivem radioaktivního materiálu,
2. pojištČná vČc byla ztracená nebo odcizená v dobČ, kdy ji pojištČný ponechal bez dozoru s výjimkou þlánku
3, bod 3 písm. c) a d) této þásti pojistných podmínek,
3. pojištČná vČc byla odcizena ze stanu, pĜípadnČ pĜívČsu, který byl umístČn mimo stĜežený prostor
kempinku,
4. ke škodČ došlo na motorových þlunech a lodích, surfech, vodních skútrech, jízdních kolech, lyžích,
bruslích, prostĜedcích urþených k létání, bČhem jejich provozu,
5. pojištČná vČc byla poškozená nebo zniþená v souvislosti s chybou materiálu, opotĜebováním nebo
nevhodným balením,
6. v zahraniþí došlo k poškození, zniþení, ztrátČ nebo odcizení cestovních dokladĤ pojištČného a pojištČný si
nechal náhradní doklady vyhotovit až ve vlasti,
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7. opoždČné dodání zavazadel leteckou spoleþností bylo zpĤsobené v dĤsledku zabavení zavazadla
pojištČného oprávnČným subjektem.
ýlánek 5
Pojistná þástka
1. Pojistná þástka za všechny pojištČné vČci spolu je uvedena v pojistné smlouvČ. Maximální výše
pojistného plnČní za jednu poškozenou, zniþenou, ztracenou nebo odcizenou pojištČnou vČc je uvedena
v pojistné smlouvČ.
2. Pojistná þástka pro poškození, zniþení, ztrátu nebo odcizení cestovních dokladĤ je uvedena v pojistné
smlouvČ.
3. Pojistná þástka pro pojištČní opoždČného dodání zavazadel leteckou spoleþností je závislá na délce
trvání zpoždČní:
a) v pĜípadČ, že zavazadla, která pojištČný odevzdal letecké spoleþnosti u nástupu na cestu do
zahraniþí, mu byla vydána pozdČji než 24 hodin, maximálnČ však do 48 hodin od pĜíletu na místo
urþení, pojistná þástka je uvedena v pojistné smlouvČ;
b) v pĜípadČ, že zavazadla, která pojištČný odevzdal letecké spoleþnosti u nástupu na cestu do
zahraniþí, mu byla vydána pozdČji než 48 hodin od pĜíletu na místo urþení, pojistná þástka je uvedena
v pojistné smlouvČ.
4. V pĜípadČ, že došlo k poškození, zniþení, odcizení nebo ztrátČ pojištČné vČci osobní potĜeby, kterou si
pojištČný zakoupil bČhem cesty a pobytu, je pojistná þástka ve výši 50 % z pojistné þástky podle bodu 1
tohoto þlánku, pĜiþemž jde o sublimit v rámci této pojistné þástky. To znamená, že pojistné plnČní
v souhrnu nesmí pĜesáhnout pojistnou þástku uvedenou v pojistné smlouvČ.
5. V pĜípadČ, že došlo k odcizení pojištČných zavazadel z motorového vozidla (þl. 3, bod 5 této þásti
pojistných podmínek), je pojistná þástka ve výši 50 % z pojistné þástky podle bodu 1 tohoto þlánku,
pĜiþemž jde o sublimit v rámci této pojistné þástky. To znamená, že pojistné plnČní v souhrnu nesmí
pĜesáhnout pojistnou þástku uvedenou v pojistné smlouvČ.
ýlánek 6
Pojistné plnČní
1. Pojistné plnČní nesmí pĜekroþit pojistnou þástku sjednanou v pojistné smlouvČ.
2. Pokud je pojistná þástka nižší než pojistná hodnota, je pojistitel povinen plnit jen v pomČru pojistné þástky
k pojistné hodnotČ.
3. Pokud je pojistná þástka vyšší než pojistná hodnota, je pojistitel povinen plnit jen do výše pojistné
hodnoty.
4. Pokud byla pojištČná vČc poškozená, vyplatí pojistitel þástku odpovídající pĜimČĜeným nákladĤm, které je
tĜeba vynaložit na opravu vČci, sníženou o þást odpovídající stupni opotĜebení nebo jinému znehodnocení
poškozené vČci z doby pĜed pojistnou událostí a dále sníženou o cenu použitelných zbytkĤ
nahrazovaných þástí poškozené vČci.
5. Pokud byla pojištČná vČc zniþena, ztracena nebo odcizena, vyplatí pojistitel þástku odpovídající
pĜimČĜeným nákladĤm na znovupoĜízení vČci stejné znaþky, stejného modelu, typu, provedení nebo
nákladĤm, které je tĜeba vynaložit na výrobu vČci stejného druhu a kvality v novém stavu (platí nižší z
þástek) sníženou o þást odpovídající stupni opotĜebení nebo jiného znehodnocení vČci z doby pĜed
pojistnou událostí a dále sníženou o cenu použitelných zbytkĤ zniþené vČci (þasová cena vČci).
6. V pĜípadČ, že dojde k úplné ztrátČ zavazadla leteckou spoleþností, poskytne pojistitel plnČní podle této
þásti pojistných podmínek, po odeþtení náhrady nákladĤ spojených s nákupem nezbytných odČvĤ a
toaletních potĜeb (þl. 2, bod 3 této þásti pojistných podmínek).
7. Pojistné plnČní vyplatí pojistitel na základČ pĜedložených originálĤ dokladĤ uvedených v þl. 7, bod 8 této
þásti pojistných podmínek.
8.
a) V pĜípadČ poškození, zniþení, odcizení nebo ztráty pojištČné vČci v dĤsledku pojistné události
definované v þl. 3 této þásti pojistných podmínek, vyplatí pojistitel pojistné plnČní v mČnČ platné na
území ýeské republiky. PĜepoþet jiné mČny na mČnu platnou na území ýeské republiky se provede
podle kurzovního lístku ýeské národní banky platného v den vzniku pojistné události.
b) Pokud pojištČný uhradil náklady podle þl. 2, bod 2 této þásti pojistných podmínek v dĤsledku pojistné
události definované v þl. 3, bod 6 této þásti pojistných podmínek v hotovosti, pojistitel mu vyplatí
pojistné plnČní v mČnČ platné na území ýeské republiky v kurzu penČžních prostĜedkĤ podle
kurzovního lístku ýeské národní banky, platného v den vzniku pojistné události.
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c)

Pokud pojištČný uhradil náklady podle þl. 2, bod 3 této þásti pojistných podmínek v dĤsledku pojistné
události definované v þl. 3, bod 7 této þásti pojistných podmínek v hotovosti, pojistitel mu vyplatí
pojistné plnČní v mČnČ platné na území ýeské republiky v kurzu penČžních prostĜedkĤ podle
kurzovního lístku ýeské národní banky, platného v den vzniku pojistné události.
ýlánek 7
Povinnosti pojištČného

KromČ povinností uvedených v þásti A, þl. 10 tČchto pojistných podmínek je pojištČný povinen:
1. Oznámit bez prodlení orgánĤm policie pojistnou událost, která vznikla za okolností vzbuzující podezĜení
na trestný þin nebo pokusu o nČj, je-li vzniklá škoda vČtší než þástka spoluúþasti dohodnutá v pojistné
smlouvČ, vyžádat si závČreþnou policejní zprávu, která obsahuje:
- jména všech poškozených osob,
- pĜesný popis okolnosti vzniku události (þas, kdy k události došlo, místo, jak k události došlo),
- seznam odcizených nebo poškozených vČcí,
a pĜedložit jeho originál pojistiteli.
2. Oznámit pojistnou událost, která nastala v ubytovacím zaĜízení, majiteli, pĜípadnČ správci tohoto zaĜízení,
vyžádat si ubytovatelem potvrzený písemný doklad o vzniku a rozsahu škody a pĜedložit jeho originál
pojistiteli.
3. Oznámit pojistnou událost, která nastala na hlídaném parkovišti správci parkovištČ, vyžádat si doklad o
oznámení a pĜedložit jeho originál pojistiteli.
4. Oznámit dopravci pojistnou událost, která nastala v dobČ, kdy bylo zavazadlo svČĜeno dopravci k
pĜepravČ nebo podle jeho pokynĤ dopravce uloženo ve spoleþném zavazadlovém prostoru, a to
nejpozdČji do 3 kalendáĜních dnĤ po pĜíjezdu na místo urþení, vyžádat si dopravcem/ letištČm potvrzený
písemný doklad o vzniku a rozsahu škody a pĜedložit jeho originál pojistiteli.
5. V pĜípadČ, že došlo ke škodČ na zavazadle, které bylo pojištČnému dodáno opoždČnČ, oznámit dopravci
pojistnou událost, která nastala v dobČ, kdy bylo zavazadlo svČĜeno dopravci k pĜepravČ nebo podle jeho
pokynĤ uloženo ve spoleþném zavazadlovém prostoru, a to nejpozdČji do 3 kalendáĜních dnĤ po dodání
zavazadla na místo urþení, vyžádat si dopravcem potvrzený písemný doklad o vzniku a rozsahu škody a
pĜedložit jeho originál pojistiteli.
6. Zajistit vĤþi druhému právo na náhradu škody zpĤsobené pojistnou událostí.
7. Oznámit pojistiteli, pokud se po oznámení pojistné události, resp. po vyplacení pojistného plnČní, ztracená
nebo odcizená vČc našla, a to nejpozdČji do 5 dnĤ od nalezení ztracené nebo odcizené vČci. V takovém
pĜípadČ je pojištČný povinen vrátit pojistiteli pojistné plnČní po odeþtení pĜimČĜených nákladĤ na opravu
nalezené vČci, pokud je bylo na odstranČní poškození tĜeba, které vznikly v dobČ, kdy byl zbaven
možnosti vČc opatrovat, pĜinejmenším však pojistiteli vrátit tolik, kolik by dostal pĜi prodeji poškozené vČci.
8. Pokud jde o pojistnou událost podle þl. 3, bod 7 této þásti pojistných podmínek:
- nejpozdČji v den pĜíletu na místo urþení oznámit letecké spoleþnosti, že jeho zavazadlo nebylo
dodáno, vyžádat si o tom písemné potvrzení a jeho originál pĜedložit pojistiteli,
- oznámit pojistiteli vznik události nejpozdČji do 10 dnĤ po návratu do vlasti.
9. PĜedložit pojistiteli originály následujících dokladĤ:
- zavazadlový lístek, bylo-li zavazadlo svČĜeno proti potvrzení dopravci k pĜepravČ nebo podle pokynĤ
dopravce uloženo ve spoleþném zavazadlovém prostoru,
- cestovní lístek a/nebo palubní lístek (boarding pass),
- doklad o úhradČ nákladĤ v hotovosti, resp. fakturu za opravu poškozené vČci,
- doklad o tom, že pojištČnou vČc není možné opravou uvést do stavu, v nČmž by ji bylo možné
používat k pĤvodnímu úþelu,
- potvrzení dopravce o ztrátČ zavazadel, v pĜípadČ, že zavazadla nebyla vĤbec dodána,
- nabývací doklad k pojištČným vČcem,
- policejní zprávu,
- potvrzení majitele, pĜípadnČ správce ubytovacího zaĜízení o vzniku a rozsahu škody,
- doklad o zaparkování motorového vozidla na hlídaném parkovišti (parkovací lístek),
- potvrzení správce hlídaného parkovištČ, jestli pojistná událost nastala na hlídaném parkovišti,
- potvrzení dopravce o vzniku a rozsahu škody,
- zprávu potvrzenou lékaĜem s uvedením diagnózy, jde-li o pojistnou událost podle þl. 3, bod 3, písm. d)
této þásti pojistných podmínek,
- potvrzení dopravce o nedodání zavazadel, v pĜípadČ, že zavazadla nebyla vĤbec dodána, jde-li o
náklady podle þl. 2, bod 1 této þásti pojistných podmínek,
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doklad o úhradČ nákladĤ za vystavení náhradního cestovního dokladu vynaložených v zahraniþí, jde-li
o náklady podle þl. 2, bod 2 této þásti pojistných podmínek,
- doklad o úhradČ cestovních nákladĤ na dopravu do místa nejbližšího zastupitelství ýeské republiky
nebo zastupitelství podle státního obþanství pojištČného, které pojištČnému náhradní cestovní doklad
vystavilo, jde-li o náklady podle þl. 2, bod 2 této þásti pojistných podmínek,
- potvrzení letecké spoleþnosti o opoždČném dodání zavazadel s uvedením termínu dodání zavazadla,
jde-li o náklady podle þl. 2, bod 3 této þásti pojistných podmínek,
- potvrzení letecké spoleþnosti o nedodání zavazadla v pĜípadČ, že zavazadlo nebylo vĤbec dodáno,
pokud jde o náklady podle þl. 2, bod 3 této þásti pojistných podmínek,
- seznam zakoupených nezbytných odČvĤ a toaletních potĜeb, které si pojištČný zakoupil, pokud jde o
náklady podle þl. 2, bod 3 této þásti pojistných podmínek,
- doklad o úhradČ nákladĤ na nákup nezbytných odČvĤ a toaletních potĜeb, které si pojištČný zakoupil v
zahraniþí, jde-li o náklady podle þl. 2, bod 3 této þásti pojistných podmínek,
- jiné doklady jednoznaþnČ prokazující vznik pojistné události nebo jiné doklady nevyhnutelné pro
likvidaci pojistné události, o které pojistitel požádá.
10. V pĜípadČ, že pojištČný sjedná pojištČní téže vČci na totéž riziko u jiného pojistitele, je pojištČný povinen
ihned oznámit tuto skuteþnost pojistiteli, uvést obchodní jméno a sídlo jiného pojistitele a výšku
dohodnuté pojistné þástky v tomto pojištČní.
-

ýást D
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
PRO POJIŠTċNÍ OBECNÉ ODPOVċDNOSTI ZA ŠKODU
1.

PojištČní obecné odpovČdnosti za škodu se sjednává jako pojištČní škodové.
ýlánek 1
PĜedmČt a rozsah pojištČní

1. PĜedmČtem pojištČní je právním pĜedpisem uložená odpovČdnost pojištČného za škodu zpĤsobenou
jinému (tĜetí osobČ).
2. PojištČný má právo, aby za nČj pojistitel vypoĜádal nároky tĜetí osoby na náhradu škody zpĤsobenou:
a) na zdraví nebo na životČ,
b) poškozením, zniþením nebo ztrátou vČci,
c) jinou majetkovou újmou, která vznikla v pĜímé souvislosti se škodou na zdraví, na životČ a na vČci,
pokud pojištČný za škodu podle pĜíslušného právního pĜedpisu odpovídá. PĜedpokladem práva na
poskytnutí pojistného plnČní je, že ke škodní události došlo v dobČ trvání pojištČní.
Pojistná þástka za jednu pojistnou událost je uvedena v pojistné smlouvČ.
3. PojištČní obecné odpovČdnosti za škodu se vztahuje i na odpovČdnost pojištČného za škodu na movitých
vČcech ubytovatele, tvoĜících vybavení ubytovacího zaĜízení, které pojištČný po dobu ubytování užíval v
souvislosti s poskytováním ubytovacích a stravovacích služeb.
Za takovéto vČci se nepovažují ubytovatelem zapĤjþené (pronajaté) hmotné vČci, napĜ. surfy, rogala,
jízdní kola, vþetnČ vodních kol, plavidel, motorových vozidel, sportovního náĜadí apod.
4. Z pojištČní obecné odpovČdnosti za škodu uhradí pojistitel i:
a) náklady spojené se zastupováním pojištČného advokátem nebo s pĜibráním soudního znalce v
pĜestupkovém nebo trestním Ĝízení vedeném proti pojištČnému pĜed pĜíslušným orgánem v
navštívené zemi pro pĜestupek nebo trestný þin z nedbalosti, kterého se pojištČný dopustil v
navštívené zemi v dobČ trvání pobytu v zahraniþí, jako i náklady spojené s Ĝízením o náhradu škody
vþetnČ zastupování pojištČného advokátem, pĜípadnČ pĜibráním soudního znalce v tomto Ĝízení
vedeném pĜed pĜíslušným orgánem v navštívené zemi, bylo-li toto Ĝízení potĜebné pro zjištČní
odpovČdnosti pojištČného. Pojistná þástka pro takto vynaložené náklady za jednu pojistnou událost je
uvedena v pojistné smlouvČ.
b) náklady kauce, pĜípadnČ jiné finanþní záruky spojené s pĜestupkovým nebo trestním Ĝízením
vedeným proti pojištČnému pro pĜestupek nebo trestný þin z nedbalosti, kterého se pojištČný dopustil
v navštívené zemi v dobČ trvání pobytu v zahraniþí, pokud je toto Ĝízení proti pojištČnému spojené s
pĜedbČžným zadržením nebo vazbou. Pojistná þástka pro takto vynaložené náklady za jednu
pojistnou událost je uvedena v pojistné smlouvČ.
Celkové plnČní pojistitele celkem podle písm. a) a b) tohoto bodu za jednu a všechny pojistné události, ke
kterým dojde v dobČ trvání pobytu v zahraniþí, nesmí pĜesáhnout þástku uvedenu v pojistné smlouvČ.
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5. Pokud pojištČný zemĜe, má poškozený pĜímo vĤþi pojistiteli právo, aby mu nahradil škodu ve stejném
rozsahu, v jakém by mu ji byl povinen nahradit za pojištČného, kdyby zĤstal na živu.
ýlánek 2
Pojistná událost
1. Pojistnou událostí je škodní událost, s níž je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit a ke které došlo v
dobČ trvání pojištČní.
2. Vícenásobné, þasovČ spolu související škodní události, vzniklé pĜímo nebo nepĜímo ze stejné nebo
obdobné pĜíþiny, zdroje, okolnosti, události nebo jiného nebezpeþí, se považují za jednu škodní událost,
bez ohledu na poþet poškozených (sériová škodní událost). Za okamžik vzniku každé škodní události ze
sériové škodní události se bez ohledu na skuteþný okamžik vzniku považuje okamžik, kdy vznikla první z
nich.
3. V pĜípadČ pojištČní podle þl. 1, bod 4 této þásti pojistných podmínek, je pojistnou událostí pĜestupek nebo
trestný þin z nedbalosti, kterého se pojištČný dopustil v zahraniþí po dobu trvání pobytu v zahraniþí, je-li v
souvislosti s tímto pĜestupkem nebo trestním þinem proti pojištČnému vedeno pĜestupkové nebo trestné
Ĝízení pĜed pĜíslušným orgánem v zahraniþí.
ýlánek 3
Výluky z pojištČní
1. PojištČní se nevztahuje na odpovČdnost za škodu:
a) zpĤsobenou úmyslnČ nebo pĜevzatou nad rámec stanovený právními pĜedpisy,
b) pĜevzatou smlouvou, vþetnČ náhradního plnČní za nesplnČné smluvní závazky,
c) nesplnČním povinnosti odvrátit bezprostĜednČ hrozící škodu a zabránit zvČtšení již vzniklé škody,
d) zpĤsobenou provozem motorového vozidla, nebo provozem kolejových dopravních prostĜedkĤ,
e) zpĤsobenou provozem letadla, deltaplánu a jakéhokoli jiného vzdušného dopravního prostĜedku a
provozem plavidla s výjimkou windsurfĤ a malých bezmotorových plavidel nepodléhajících registraci,
f) zpĤsobenou pĜi výkonu þinnosti zasilatelství nebo pĜi výkonu þinnosti silniþní dopravy,
g) zpĤsobenou na nemovitosti, kterou pojištČný používá protiprávnČ,
h) zpĤsobenou uložením pokuty a jakýchkoliv jiných sankcí a plateb, které mají charakter sankce.
2. PojištČní se dále nevztahuje na odpovČdnost za škodu:
a) zpĤsobenou jadernými riziky a jakýmkoli ionizujícím záĜením,
b) zpĤsobenou v pĜíþinné souvislosti s válkou, invazí, obþanskou válkou, vzpourou, revolucí, povstáním,
stávkami, zásahem orgánĤ státní moci a správy nebo na základČ jejich naĜízení, terorizmem,
sabotáží a jinými nepokoji a násilnými akcemi, ke kterým došlo v souvislosti s politickými,
hospodáĜskými nebo celospoleþenskými problémy,
c) zpĤsobenou pĜenosem viru HIV a infekþních chorob lidí, zvíĜat a rostlin,
d) zpĤsobenou porušením právní povinnosti pojištČným pĜed uzavĜením pojistné smlouvy,
e) zpĤsobenou zamČstnancem zamČstnavateli pĜi plnČní pracovních úkolĤ v pracovnČprávních vztazích
nebo v pĜímé souvislosti s takovým plnČním,
f) zpĤsobenou na vČcech, které pojištČný pĜevzal na zpracování, opravu, úpravu, prodej, úschovu,
skladování nebo poskytnutí odborné pomoci,
g) zpĤsobenou na cizích movitých vČcech, které byly pojištČnému pĤjþené (pronajaté), používá je z
jiného dĤvodu nebo je má u sebe, s výjimkou þl. 1, bod 3 této þásti pojistných podmínek,
h) zpĤsobenou pĜi motoristických a jiných sportovních soutČžích a závodech, jakož i pĜi pĜípravČ na nČ,
i) zpĤsobenou projektovou a inženýrskou þinností a geologickým prĤzkumem,
j) zpĤsobenou podzemními nebo výkopovými pracemi,
k) zpĤsobenou stavebními pracemi pĜi budování mostĤ, cest, hrází,
l) zpĤsobenou manipulací, likvidací nebo uskladnČním odpadu,
m) zpĤsobenou þinností, pĜi které povinnost uzavĜít pojištČní ukládá všeobecnČ závazný právní pĜedpis,
n) zpĤsobenou v souvislosti s držením a nošením zbranČ,
o) zpĤsobenou v pĜíþinné souvislosti s výrobou, skladováním, plnČním, pĜepravou a jakoukoliv
manipulací s nebezpeþnými látkami, napĜ. hoĜlavými nebo výbušnými materiály, jedovatými látkami,
apod.,
p) zpĤsobenou na životním prostĜedí a za veškeré další škody vzniklé následkem zneþištČní životního
prostĜedí,
q) zpĤsobenou vznikem jiné majetkové újmy, nesouvisející se škodou na zdraví a na vČci,
r) vzniklou pĜi výkonu podnikatelské nebo jiné výdČleþné aktivity,
s) zpĤsobenou blízkým osobám a svým obchodním spoleþníkĤm,
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zpĤsobenou v þase, když byl pojištČný pod vlivem alkoholu, omamných nebo psychotropních látek
nebo léku oznaþeného varovným symbolem,
u) zpĤsobenou na klenotech, špercích, pĜedmČtech umČlecké a historické hodnoty, starožitnostech a
sbírkách.
3. Pojistitel má právo odmítnout pojistné plnČní, pokud pojištČný bez souhlasu pojistitele nevznese námitku
promlþení, zaváže se uhradit promlþenou pohledávku nebo uzavĜe soudní smír nebo pokud nepodá vþas
opravný prostĜedek proti rozhodnutí pĜíslušných orgánĤ o náhradČ škody, pokud v odvolací lhĤtČ nedostal
od pojistitele jiný pokyn.
t)

ýlánek 4
Povinnosti pojištČného
1. KromČ povinností uvedených v þásti A, þl. 10 tČchto pojistných podmínek je pojištČný povinen:
a) odpovídat úplnČ a pravdivČ na všechny písemné dotazy pojistitele, které se týkají sjednaného
pojištČní a které jsou rozhodující pro uzavĜení pojistné smlouvy,
b) oznámit pojistiteli, bez zbyteþného odkladu, každé zvýšení pojistného rizika, ke kterému došlo po
uzavĜení smlouvy, stejnČ tak jako i veškeré zmČny v údajích, které byly podkladem pro její uzavĜení,
c) umožnit pojistiteli na požádání kontrolu podkladĤ k uzavĜení pojištČní,
d) vynaložit veškeré své úsilí a využívat veškerých prostĜedkĤ a možností na pĜedcházení škodám,
zejména se nesmí porušovat povinnosti ustanovené zákonem nebo pojistnou smlouvou v zájmu
pĜedcházení nebo minimalizace nebezpeþí vzniku škody, ani se nesmí trpČt porušování tČchto
povinností ze strany tĜetích osob; dozví-li se o jakémkoli nebezpeþí, které by mohlo mít vliv na vznik
škodní události, je pojištČný povinen jej odstranit nebo pĜijmout taková preventivní opatĜení, jaká je
od nČj možno opodstatnČnČ požadovat; v pĜípadČ, že již došlo ke škodní události, podniknout
potĜebná opatĜení k tomu, aby škoda byla co nejmenší,
e) oznámit pojistiteli, že poškozený proti pojištČnému uplatnil právo na náhradu škody, kterou má
uhradit pojistitel a vyjádĜit se k požadované náhradČ a k její výši; pokud poškozený uplatnil právo na
náhradu škody u soudu nebo u jiného pĜíslušného orgánu, umožnit pojistiteli zúþastnit se Ĝízení,
pĜíp. vstoupit do Ĝízení jako vedlejší úþastník,
f)
oznámit bez prodlení státnímu zástupci nebo pĜíslušným orgánĤm policie škodní událost, která
vznikla za okolností vzbuzujících podezĜení z trestného þinu nebo pokusu o nČj,
g) oznámit pojistiteli bez zbyteþného odkladu, že v souvislosti se vzniklou škodou bylo zahájeno trestní
Ĝízení proti pojištČnému, oznámit jméno a sídlo obhájce, kterého si zvolil, a zajistit, aby byl pojistitel
informován o prĤbČhu a výsledku tohoto Ĝízení,
h) v Ĝízení o náhradČ škody, kterou má pojistitel nahradit, postupovat v souladu s pokyny pojistitele,
neuznat ani neuspoĜádat jakýkoli nárok na náhradu škody bez pĜedcházejícího souhlasu pojistitele,
i)
oznámit pojistiteli, že uzavĜel smluvní pojištČní odpovČdnosti za škodu u jiného pojistitele, uvést jeho
název a sídlo a výši sjednané pojistné þástky,
j)
dodržovat další povinnosti ustanovené právními pĜedpisy,
k) pĜedložit pojistiteli originály následujících dokladĤ:
doklad prokazující pĤvodní hodnotu poškozené vČci,
doklad o úhradČ zpĤsobené škody, pokud byla škoda pojištČným uhrazena,
fotodokumentaci, pĜíp. jiný doklad prokazující rozsah poškození,
vznesený písemný nárok poškozeného vĤþi pojištČnému na náhradu škody,
doklad o úhradČ nákladĤ v hotovosti, resp. fakturu za zastupování pojištČného advokátem v
zahraniþí, nastala-li pojistná událost podle þl. 2, bod 3 této þásti pojistných podmínek,
doklad o úhradČ nákladĤ v hotovosti, resp. fakturu za složení kauce nebo jiné finanþní záruky
za pojištČného, byl-li pojištČný v zahraniþí pĜedbČžnČ zadržený nebo byl ve vazbČ, nastala-li
pojistná událost podle þl. 2, bod 3 této þásti pojistných podmínek
jiné doklady jednoznaþnČ prokazující vznik pojistné události nebo jiné doklady nevyhnutelné pro
likvidaci pojistné události, o které pojistitel požádá.
ýlánek 5
Pojistná þástka
1.

V pojistné smlouvČ se dojedná þástka, která bude horní hranicí pojistného plnČní pojistitele za jednu a
všechny pojistné události, které vznikly za dobu trvání pojištČní. Pokud po dobu trvání pojištČní dojde k
více než jedné pojistné události, pak je pojistná þástka horní hranicí pojistného plnČní za všechny
pojistné události, které nastaly v dobČ trvání pojištČní.
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ýlánek 6
Pojistné plnČní
1. Pojistné plnČní nesmí pĜekroþit pojistnou þástku sjednanou v pojistné smlouvČ v souladu s ustanovením
þl. 5 této þásti pojistných podmínek. To platí i pro souþet veškerých plnČní pĜi sériové škodní události.
2. Pokud pojištČný nahradí škodu nebo její þást se souhlasem pojistitele poškozenému pĜímo, má právo,
aby mu pojistitel vydal majetkový prospČch, který takto získal, avšak pouze v rozsahu, v nČmž by byl
pojistitel povinen poskytnout pojistné plnČní.
3. Pojistné plnČní vyplatí pojistitel v mČnČ platné na území bydlištČ nebo sídla pĜíjemce platby
(poškozeného).
4. Pokud pojištČný uhradil náklady podle þl. 1 této þásti pojistných podmínek v dĤsledku pojistné události
definované v þl. 2 této þásti pojistných podmínek v hotovosti, pojistitel mu vyplatí pojistné plnČní v mČnČ
platné na území ýeské republiky v kurzu penČžních prostĜedkĤ v cizí mČnČ podle kurzovního lístku
ýeské národní banky, platného v den vzniku pojistné události.
ýlánek 7
Právo na vrácení vyplaceného pojistného plnČní
1. Pojistitel má vĤþi pojištČnému právo na náhradu þástek, které za nČj zaplatil, pokud pojištČný zpĤsobil
škodu pod vlivem alkoholu, drog,návykových nebo psychotropních látek nebo léku oznaþeného varovným
symbolem.
ýlánek 8
PĜechod práv
1. Pokud má pojištČný vĤþi poškozenému nebo jiné osobČ právo na vrácení vyplacené þástky, pĜechází toto
právo na pojistitele, pokud za pojištČného tuto þástku uhradil.
2. Na pojistitele pĜechází také právo pojištČného na náhradu takových útrat Ĝízení o náhradČ škody, která
byla pojištČnému pĜiznána, pokud je pojistitel zaplatil za pojištČného.
3. PojištČný je povinen bez prodlení pojistiteli oznámit, že nastaly dĤvody na uplatnČní práv uvedených v
bodČ 1 a 2 tohoto þlánku a odevzdat mu doklady potĜebné k uplatnČní tČchto práv.
4. Pokud pojištČný nezajistí pojistiteli právo na náhradu škody vĤþi další osobČ nebo jinak zmaĜí možnost
uplatnČní tohoto práva, má pojistitel vĤþi nČmu právo na náhradu þástek, které pro takovéto porušení
nemohl uplatnit, a to až do výše vyplaceného pojistného plnČní.
ýást E
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
PRO ÚRAZOVÉ POJIŠTċNÍ
1. Úrazové pojištČní se sjednává jako pojištČní obnosové.
ýlánek 1
PĜedmČt pojištČní
1.

V pĜípadČ pojistné události poskytne pojistitel pojistné plnČní v rozsahu této þásti pojistných podmínek a
podmínek dohodnutých v pojistné smlouvČ v pĜípadČ:
a) trvalých následkĤ úrazu pojištČného (þl. 5 této þásti pojistných podmínek), až do výše pojistné
þástky uvedené v pojistné smlouvČ,
b) smrti pojištČného v dĤsledku úrazu (þl. 6 této þásti pojistných podmínek), až do výše pojistné þástky
uvedené v pojistné smlouvČ.
ýlánek 2
Pojistná událost

1.

2.

Pojistnou událostí je úraz, který utrpí pojištČná osoba bČhem pojistné doby a na základČ kterého, podle
této þásti pojistných podmínek, vzniká právo na pojistné plnČní, pokud v pojistné smlouvČ není sjednáno
jinak.
Za úraz se nepovažují:
a) sebevražda nebo pokus o ni,
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b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

úmyslné zpĤsobení újmy na svém zdraví,
infarkt myokardu,
akutní cévní mozková pĜíhoda,
onemocnČní z povolání,
infekþní onemocnČní, i pokud byla pĜenesena zranČním,
vznik a zhoršení kýly (hernií),
vznik nádorĤ jakéhokoli druhu a pĤvodu,
vznik a zhoršení aseptických zápalĤ šlachových pouzder, svalových úponĤ, kloubních váþkĤ a
epikondylitid,
patologické zlomeniny
trhliny sítnice.
ýlánek 3
Povinnosti pojistníka a pojištČného

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pojistník i pojištČný (nebo jeho zákonný zástupce) jsou povinni pĜed uzavĜením smlouvy pravdivČ a úplnČ
odpovídat na otázky pojistitele, které jsou nezbytné pro urþení rizikové skupiny a stanovení sazby
pojistného.
PĜi vČdomém porušení povinností uvedené v bodČ 1 tohoto þlánku je pojistitel oprávnČn odstoupit od
pojistné smlouvy nebo odmítnout pojistné plnČní v celém rozsahu za podmínek uvedených v §23 a v § 24
zákona þ. 37/2004 Sb o pojistné smlouvČ a o zmČnČ souvisejících zákonĤ.
Jestli-že pojistník nebo pojištČný poruší povinnosti uvedené v bodČ 1 tohoto þlánku nebo v pojistné
smlouvČ a tím zpĤsobí zvýšení nákladĤ pojistitele spojených s uzavĜením, zprávou pojistné smlouvy a
pĜípadnou likvidaci pojistné události, má pojistitel vĤþi nČmu právo na úhradu þástek ve výši takhle
vzniklých nákladĤ.
PojištČný (nebo jeho zákonný zástupce) je povinen bezodkladnČ písemnČ oznámit pojistiteli každou
zmČnu údajĤ, které byli podkladem pro uzavĜení pojistné smlouvy, vþetnČ pracovní nebo pravidelnČ
vykonávaný zájmové þinnosti.
PojištČný (nebo jeho zákonný zástupce) je povinen na požádání pojistitele písemnČ poskytnout pojistiteli
informaci o svém obecném lékaĜi nebo lékaĜi specialistovi, který eviduje záznam o jeho zdravotním stavu
(a to v rozsahu nejménČ jméno a pĜíjmení lékaĜe, adresa ambulance).
PojištČný (nebo jeho zákonný zástupce) je po úraze povinen:
a) bezodkladnČ vyhledat lékaĜskou pomoc,
b) bez zbyteþného odkladu pojistitele písemnČ informovat o vzniku úrazu,
c) lékaĜskou dokumentací prokázat vznik úrazu v dobČ pojištČní,
d) podrobit se vyšetĜením lékaĜe, kterého urþí pojistitel,
e) pĜedložit pojistiteli potvrzení od policie o tom, zda okolnosti, za kterých k úrazu došlo, vyšetĜila
policie,
f)
dodržovat pokyny obecného lékaĜe, ošetĜujícího lékaĜe, lékaĜe specialisty nebo zubního lékaĜe
a dbát na to, aby nenastalo zhoršení úrazu nebo jeho následkĤ,
g) dát souhlas poskytovateli zdravotní starostlivosti, aby poskytl pojistiteli na jeho požádání informace
o zdravotním stavu pojištČného,
h) vyplnit všechny formuláĜe pojistitele a pĜedložit pojistiteli kopie výpisĤ ze zdravotní dokumentace
a ostatních dokladĤ, které mají souvis s pojistní událostí a o které pojistitel požádá, pĜípadnČ
poslat tyto doklady pojistiteli v elektronické podobČ, pĜiþemž jejich pĜedložení je podmínkou pro
vyplacení pĜíslušného pojistného plnČní. V pĜípadČ, jestli pojištČný nepĜedloží pojistiteli doklady
potĜebné na vyšetĜení pojistné události v originálech, je pojištČný povinný uchovávat tyto originály
nejménČ po dobu jednoho roku od nahlášení pojistné události a bČhem této doby umožnit pojistiteli
nahlídnout do tČchto dokladĤ,
i)
zabezpeþit, aby všechny zprávy a posudky, které si pojistitel vyžádá, byly vyhotoveny bez
zbyteþného odkladu.
ýlánek 4
Pojistné plnČní

1. Nárok na pojistné plnČní v pĜípadČ trvalých následkĤ úrazu má pojištČný.
2. Nárok na pojistné plnČní pĜi smrti pojištČného v dĤsledku úrazu má oprávnČná osoba.
3. Pojistné plnČní pojistitel vyplatí v mČnČ platné na území ýeské republiky, není-li v pojistné smlouvČ
dohodnuto jinak.
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ýlánek 5
Pojistné plnČní v pĜípadČ trvalých následkĤ úrazu
1. Pokud je v pojistné smlouvČ sjednáno pojištČní trvalých následkĤ úrazu, vyplatí pojistitel pojištČnému
pojistné plnČní ve výši urþené podle tohoto þlánku.
2. Trvalé následky úrazu se vyhodnocují nejdĜíve po jednom roku (365 dní) od dne úrazu. Pojistitel vyplatí
pojištČnému pojistné plnČní, které odpovídá rozsahu trvalých následkĤ.
Jestli tČlesné poškození podle vyjádĜení odborného lékaĜe nenabude po jednom roce ode dne vzniku
úrazu jednoznaþnČ charakter trvalého poškození, mĤže pojistitel pĜistoupit k jeho hodnocení nejdĜíve po
dvou letech a pokud ještČ nebude rozsah trvalých následkĤ ustálený, maximálnČ po tĜech letech od data
vzniku úrazu. K zhodnocení trvalých následkĤ mĤže dojít až po kompletní konzervativní, operaþní,
rehabilitaþní léþbČ, které byli vykonávané za úþelem snížení rozsahu trvalých následkĤ. Pojistitel vyplatí
pojištČnému pojistné plnČní, které odpovídá rozsahu trvalých následkĤ podle dalších bodĤ tohoto þlánku.
3. Rozsah trvalých následkĤ urþí pojistitel ve spolupráci s lékaĜem urþeným pojištČným podle oceĖovacích
tabulek, do kterých má pojištČný právo u pojistitele nahlédnout. Pro urþení rozsahu trvalých následkĤ je
rozhodující, v jakém rozsahu byla z lékaĜského hlediska omezena tČlesná funkþnost pojištČného. Rozsah
trvalých následkĤ pojištČného se urþuje v procentech.
4. Výše pojistného plnČní se urþí procentuálnČ z pojistné þástky sjednané pro pĜípad trvalých následkĤ
úrazu. Procentuální výše pojistného plnČní odpovídá rozsahu trvalých následkĤ, není-li v pojistné smlouvČ
dohodnut jiný zpĤsob urþení její výšky.
5. V pĜípadČ, že úraz zanechá více druhĤ trvalých následkĤ, celkový rozsah trvalých následkĤ se urþí
souþtem rozsahĤ pro jednotlivé druhy trvalých následkĤ, maximálnČ však do výše 100 %.
6. Týkají-li se trvalé následky úrazu þásti tČla nebo orgánu, jehož funkþnost byla snížena z jakýchkoli pĜíþin
už pĜed tímto úrazem, sníží pojistitel své pojistné plnČní o rozsah funkþního postižení pĜed úrazem.
ýlánek 6
Pojistné plnČní v pĜípadČ smrti v dĤsledku úrazu
1. Pokud je to v pojistné smlouvČ sjednáno, v pĜípadČ smrti pojištČného v dĤsledku úrazu vyplatí pojistitel
oprávnČné osobČ pojistnou þástku pro pĜípad smrti v dĤsledku úrazu.
2. Vznikl-li oprávnČné osobČ nárok na plnČní a pojistitel už vyplatil pojistné plnČní za trvalé následky
stejného úrazu, je pojistitel povinen vyplatit jen rozdíl mezi pojistnou þástkou pro pĜípad smrti v dĤsledku
úrazu a již vyplaceným pojistným plnČním za trvalé následky úrazu.
ýlánek 7
Snížení plnČní
1. Pojistitel má právo pojistné plnČní pĜimČĜenČ snížit v pĜípadČ:
a) poruší-li pojištČný povinnosti uvedené v þásti A, þl. 10 tČchto pojistných podmínek a v þl. 3 této þásti
pojistných podmínek,
b) úrazĤ, ke kterým došlo následkem požití alkoholu a jestli v þase vzniku úrazu mČla pojištČná osoba
obsah alkoholu ve vydychovaném vzduchu 0,71 mg/l a ménČ, nebo obsah alkoholu urþen jinou
metodou jako dechovou zkouškou je ekvivalentní uvedeným hodnotám, a tato skuteþnost pĜispČla ke
vzniku pojistné události.
ýlánek 8
Výluky z pojištČní
1. Pojistitel neposkytuje pojistné plnČní za:
a) následky úrazu, které pojištČnému vznikly pĜed uzavĜením pojistné smlouvy, jestli není v pojistné
smlouvČ sjednáno jinak,
b) následky diagnostických, léþebných a preventivních zákrokĤ, které nebyly provedené za úþelem
léþení následkĤ úrazu,
c) zhoršení již existujícího onemocnČní následkem úrazu,
d) úrazy, které se týkají þástí tČla postižených vrozenými nebo vývojovými vadami,
e) úrazy, které nastanou v dĤsledku poruchy nebo ztráty vČdomí, mrtvice, epileptického záchvatu nebo
jiných kĜeþových záchvatĤ, které postihnou celé tČlo,
f) úrazy, vþetnČ jejich následkĤ, které si pojištČný sám zpĤsobil, samovraždu nebo pokus o
samovraždu,
g) úrazy, které se týkají Achillovy šlachy,
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h) náhlé ploténkové páteĜní syndromy.
2. Dále pojistitel neposkytuje pojistné plnČní za úrazy pojištČného:
a) v souvislosti s jeho úmyslným jednáním, pro které byl soudem uznán vinným pro trestný þin, nebo
konáním, kterým pojištČný porušil právní pĜedpisy, pĜíkazy nebo zákazy,
b) v dĤsledku duševní choroby,
c) v dĤsledku užití omamných, psychotropních, návykových, toxických látek nebo lékĤ bez lékaĜského
pĜedpisu pojištČným,
d) jako dĤsledek vČdomého požití pevných nebo kapalných látek, které nejsou urþeny na konzumaci,
e) v dĤsledku aktivní úþasti pojištČného na jakékoli vzpouĜe, stávce, nepokoji, teroristické akci jako i
v dĤsledku porušení podmínek stanného práva nebo v dĤsledku váleþných událostí,
f) v dĤsledku nukleárního záĜení (úraz zpĤsobený pĜímo nebo nepĜímo jadernou energií),
g) v dĤsledku Ĝízení dopravního prostĜedku pojištČným (motorové vozidlo, motocykl, atd.) bez platného
pĜedepsaného Ĝidiþského oprávnČní,
h) v prĤbČhu aktivního výkonu služby v ozbrojených silách jiné zemČ než ýeské republiky, není-li v
pojistné smlouvČ stanoveno jinak,
i) v dĤsledku zásahu státní nebo úĜední moci, jestli tento zásah byl vykonán pĜímo proti pojištČnému.
3. Pojistitel neposkytne pojistné plnČní ani za úrazy, ke kterým došlo následkem požití alkoholu a jestli
v þase vzniku úrazu mČla pojištČná osoba obsah alkoholu ve vydychovaném vzduchu více jako 0,71 mg/l
nebo obsah alkoholu urþen jinou metodou jako dechovou zkouškou je ekvivalentní uvedené hodnotČ, a
tato skuteþnost pĜispČla ke vzniku pojistné události.
4. OprávnČná osoba nezíská právo na pojistné plnČní, pokud pojištČnému zpĤsobila smrt úmyslným
trestným þinem, pro který byla soudem uznaná vinnou.
ýást F
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
PRO POJIŠTċNÍ STORNA OBJEDNANÉ SLUŽBY
1. PojištČní storna objednané služby se sjednává jako pojištČní škodové.
ýlánek 1
PĜedmČt pojištČní
1. PĜi pojištČní storna objednané služby má pojištČný právo na úhradu stornopoplatku, pĜíp. jeho þásti, za
podmínek a v rozsahu uvedených v þl. 2 a þl. 4 této þásti pojistných podmínek až do výše pojistné þástky
uvedené v pojistné smlouvČ.
2. Z pojištČní storna objednané služby má pojištČný právo i na úhradu poplatkĤ za zmČnu termínu pĜedem
objednané dopravy za podmínek a v rozsahu uvedeném v þl. 2 a þl. 4 této þásti pojistných podmínek až do
výše pojistné þástky uvedené v pojistné smlouvČ.
ýlánek 2
Pojistná událost
1. Pojistnou událostí je stornování objednané služby pojištČným z dĤvodĤ uvedených pod písm. a) až m),
které nastaly bČhem pojistné doby, v dobČ mezi dnem následujícím po poukázání pojistného a dnem
nástupu na cestu smČĜující k využití objednané služby:
a) akutní onemocnČní pojištČného, není-li lékaĜsky doložený pĜedpoklad, že léþení tohoto onemocnČní
bude ukonþeno ke dni, kdy mČl pojištČný nastoupit na cestu smČĜující k využití objednané služby,
b) úraz pojištČného, není-li lékaĜsky doložený pĜedpoklad, že léþení takového úrazu bude ukonþeno ke
dni, kdy mČl pojištČný nastoupit na cestu smČĜující k využití objednané služby,
c) hospitalizace pojištČného v dĤsledku akutního onemocnČní nebo úrazu, jde-li o bezprostĜední
ohrožení života pojištČného a je-li lékaĜsky doložený pĜedpoklad, že takováto hospitalizace bude trvat i
v den, kdy mČl pojištČný nastoupit na cestu smČĜující k využití objednané služby nebo v pĜípadČ, jestli
hospitalizace pojištČného byla ukonþena pĜed nástupem na cestu smČĜující k využití objednané
služby, existuje lékaĜsky doložený pĜedpoklad, že zdravotní stav pojištČného po ukonþení
hospitalizace neumožĖuje pojištČnému nastoupit na cestu smČĜující k využití objednané služby,
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akutní onemocnČní blízké osoby, za podmínky, že toto onemocnČní má za následek pĜipoutání takové
osoby na lĤžko a které vyžaduje její opatrování pojištČným, je-li lékaĜsky doložený pĜedpoklad, že
léþení tohoto onemocnČní nebude ukonþeno ke dni, kdy mČl pojištČný nastoupit na cestu smČĜující k
využití objednané služby,
e) úraz blízké osoby, za podmínky, že tento úraz má za následek pĜipoutání takové osoby na lĤžko a
které si vyžaduje její opatrování pojištČným, je-li lékaĜsky doložený pĜedpoklad, že léþení tohoto úrazu
nebude ukonþeno ke dni, kdy mČl pojištČný nastoupit na cestu smČĜující k využití objednané služby,
f)
hospitalizace blízké osoby v dĤsledku akutního onemocnČní nebo úrazu, jde-li o bezprostĜední
ohrožení jejího života a je-li lékaĜsky doložený pĜedpoklad, že takováto hospitalizace bude trvat i
v den, kdy mČl pojištČný nastoupit na cestu smČĜující k využití objednané služby,
g) akutní onemocnČní, úraz nebo hospitalizace nezletilého dítČte (§ 8 Obþanského zákoníku – zák. þ.
40/1964 Sb. v platném znČní), které si vyžadují jeho opatrování pojištČnou blízkou osobou, je-li
lékaĜský doložený pĜedpoklad, že léþení takového onemocnČní, úrazu nebo hospitalizace nebudou
ukonþeny ke dni, kdy mČl pojištČný nastoupit na zájezd podle cestovní smlouvy,
h) smrt pojištČného nebo blízké osoby. V pĜípadČ smrti pojištČného stornuje objednanou službu osoba
blízká nebo oprávnČný dČdic. V pĜípadČ smrti blízké osoby, která nemČla spolu s pojištČným využít
objednanou službu, resp. není s pojištČným uvedená na pojistné smlouvČ, je pojistnou událostí
událost, která nastala v dobČ kratší než 30 dnĤ pĜed využitím objednané služby.
i)
živelná událost, která zpĤsobila škodu na majetku nebo zdraví pojištČného, za podmínky, že k
takovéto události došlo nejdĜíve 5 dní pĜed nástupem na cestu smČĜující k využití objednané služby a
tato událost pojištČnému znemožnila využít objednanou službu,
j)
vznik škody v dĤsledku vody z vodovodních zaĜízení, za podmínky, že k této události došlo nejdĜíve 3
dny pĜed nástupem na cestu smČĜující k využití objednané služby a tato událost pojištČnému
znemožnila využít objednanou službu,
k) škoda zpĤsobená pojištČnému trestným þinem tĜetí osoby, znemožnila-li takováto událost
pojištČnému využít objednanou službu,
l)
pĜi individuální dopravČ v prĤbČhu cesty vážná dopravní nehoda, živelná událost, stávka, trestný þin
tĜetí osoby, a to pokud znemožĖují pojištČnému pokraþovat v cestČ smČĜující k využití objednané
služby, za podmínky, že pĜi nastupování na cestu smČĜující k využití objednané služby nemohl
pojištČný vznik takovéto události pĜedvídat,
m) oficiální vyhlášení Ministerstva zahraniþních vČcí ýeské republiky, že v místČ pobytu, kam mČl
pojištČný vycestovat nebo, že v zemi, kterou mČl projíždČt (není-li možné použít náhradní, bezpeþnou
trasu) je zvýšené nebezpeþí pobytu z dĤvodu živelné události, války, obþanských nepokojĤ, terorizmu
a z uvedených dĤvodĤ nedoporuþuje do konkrétního místa pobytu vycestovat, je-li pĜedpoklad, že
zvýšené nebezpeþí pobytu bude trvat i v den, kdy mČl pojištČný nastoupit na cestu. Právo na pojistné
plnČní nevzniká v pĜípadČ, že byla pojistná smlouva uzavĜena v dobČ, kdy už dĤvod zvýšeného
nebezpeþí byl známý, ohlášený nebo oþekávaný.
d)

2. Pojistnou událostí je i stornování objednané služby pojištČným, jestli kterýkoliv z dĤvodĤ pro stornování
objednané služby uvedených v bodČ 1 tohoto þlánku nastal u jedné spolucestující osoby, která si zakoupila
objednanou službu s cílem cestovat spoleþnČ s pojištČným.
ýlánek 3
Výluky z pojištČní
1. Z pojistného krytí je vylouþeno stornování objednané služby, vznikl-li by dĤvod stornování u pojištČného
nebo jeho blízké osoby v souvislosti s:
a) onemocnČními již zjištČnými a existujícími v dobČ uzavĜení pojištČní, chronickými a/nebo opakujícími
se, nejde-li o akutní stav. V pĜípadČ akutního zhoršení, chronického a/nebo opakujícího se
onemocnČní je pojistné plnČní poskytované za podmínky, že objednání služby bylo prokazatelnČ
konzultované a odsouhlasené ošetĜujícím lékaĜem. Toto ustanovení se nepoužije v pĜípadČ, že jde o
pojistnou událost podle þl. 2, bod 1, písm. c) nebo f) této þásti pojistných podmínek.
b) psychickými poruchami nebo psychickými onemocnČními, pokud tyto byly v dobČ objednání služby
pojištČnému známé; toto ustanovení se nepoužije v pĜípadČ, že jde o pojistnou událost podle þl. 2,
bod 1, písm. c) nebo f) této þásti pojistných podmínek,
c) abstinenþními projevy pĜi závislosti na alkoholu, drogách nebo jiných omamných nebo psychotropních
látkách,
d) umČlým pĜerušením tČhotenství s výjimkou lékaĜsky indikovaného umČlého pĜerušení tČhotenství:
ze zdravotních dĤvodĤ do ukonþení 12. týdne tČhotenství,
z genetických dĤvodĤ do ukonþení 24. týdne tČhotenství,
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e)
f)
g)
h)
i)
j)

z dĤvodu ohrožujícího život matky bez ohledu na trvání tČhotenství,
následky nepodrobení se povinnému oþkování,
pĜenosnými pohlavními onemocnČními,
pokusem o sebevraždu a sebevraždou,
událostí, která byla zpĤsobena pojištČným nebo blízkou osobou úmyslnČ, vČdomou nedbalostí nebo v
souvislosti s pĜestupkem nebo trestnou þinností,
Ĝízením motorového vozidla bez Ĝidiþského oprávnČní,
manipulací se stĜelnou zbraní nebo výbušninou pojištČným nebo jeho blízkou osobou.

2. Z pojistného krytí je vylouþeno stornování zájezdu, jest-li by dĤvod stornování u pojištČného nebo jeho
blízké osoby vznikl v þase, kdy byl pojištČný nebo blízka osoba, u kterého nastala nČkterá ze skuteþností
uvedených v þl. 2, bod 1, písm. a) až h) a písm. l) této þásti pojistných podmínek, pod vlivem alkoholu,
drog, omamných nebo psychotropních látek nebo lékĤ, které nebyli pojištČnému nebo blízké osobČ vydané
na lékaĜsky pĜedpis.
3. Z pojistného krytí je vylouþeno stornování jakékoli objednané služby, vzniknul-li by dĤvod stornování v
souvislosti s:
a) pĤsobením jaderné energie nebo vlivem radioaktivního materiálu,
b) válkou, obþanskými nepokoji, terorizmem, nejde-li o pĜípad podle ustanovení þl. 2, bod 1, písm. n)
této þásti pojistných podmínek.
4. Nárok na pojistné plnČní z pojištČní storna objednané služby také nevzniká v pĜípadČ, že pojištČný stornuje
objednanou službu, pĜiþemž objednanou službu za stejných podmínek ve stejném termínu využije jiná
osoba (náhradník).
5. Nárok na pojistné plnČní z pojištČní storna objednané služby také nevzniká v pĜípadČ, že pojištČní bylo
sjednáno pozdČji než 2 dny ode dne závazného objednání objednané služby.
ýlánek 4
Pojistné plnČní
1.

2.
3.

4.
5.

PĜi výpoþtu pojistného plnČní se vždy vychází z výše stornopoplatku, který se vztahuje na jednu osobu, je
urþen z ceny objednané služby za tuto osobu, a který uplatní vĤþi pojištČnému poskytovatel služby.
Pojistné plnČní pojistitel vyplatí v mČnČ, ve které bylo uplatnČno poskytovatelem služby. Pokud
poskytovateli služby uhradí stornopoplatek pojištČný, pojistitel uhradí pojištČnému pojistné plnČní v mČnČ
platné na území ýeské republiky. PĜepoþet jiné mČny na mČnu platnou na území ýeské republiky se
provede podle kurzovního lístku ýeské národní banky platného v den vzniku pojistné události.
Maximální výše pojistného plnČní pojistitele je 80% stornopoplatku uplatnČného poskytovatelem služby.
Je-li pĜíþinou stornování smrt pojištČného, vyplatí pojistitel jeho oprávnČným dČdicĤm 100%
stornopoplatku. Je-li pĜíþinou stornování smrt blízké osoby pojištČného, vyplatí pojistitel pojištČnému
100% stornopoplatku.
Pojistitel uhradí pojistné plnČní podle bodu 2 a 3 tohoto þlánku maximálnČ do výše pojistné þástky
uvedené v pojistné smlouvČ. Pojistná þástka je urþena na 1 osobu.
Maximální výše pojistného plnČní pojistitele v pĜípadČ, že byla v pojistné smlouvČ sjednána rodinná
sazba, je 80% stornopoplatku uplatnČného poskytovatelem služby. Je-li pĜíþinou stornování smrt
pojištČného, vyplatí pojistitel jeho oprávnČným dČdicĤm 100% stornopoplatku. Je-li pĜíþinou stornování
smrt blízké osoby pojištČného, vyplatí pojistitel pojištČnému 100% stornopoplatku. Pojistitel uhradí
pojistné plnČní podle tohoto bodu za 1 osobu maximálnČ do výše uvedené v pojistné smlouvČ a za
všechny osoby uvedené spolu v jedné pojistné smlouvČ (rodinní pĜíslušníci pojištČného, tj.
manžel/manželka a jejich dČti do vČku 18 let) maximálnČ do výše uvedené v pojistné smlouvČ. V pĜípadČ
pojistného plnČní z jedné pojistné události pro více pojištČných osob se pojistné plnČní vyplácí pomČrnČ,
ve stejném pomČru pro každou osobu.
ýlánek 5
Povinnosti pojištČného

KromČ povinností uvedených v þásti A, þl. 10 tČchto pojistných podmínek je pojištČný povinen:
1. stornovat objednanou službu, vþetnČ poskytnutí informace, zda objednanou službu využije jiná osoba
(náhradník), informovat poskytovatele služby bezodkladnČ, nejpozdČji však do 2 dnĤ od vzniku události,
která mu zabránila využít objednanou službu,
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2.

3.

4.

stornovat objednanou službu, vþetnČ poskytnutí informace, zda objednanou službu využije jiná osoba
(náhradník), informovat pojistitele bezodkladnČ, nejpozdČji však do 5 dnĤ od vzniku události, která mu
zabránila využít objednanou službu,
prokázat vznik pojistné události a pĜedložit pojistiteli originály následujících dokladĤ:
a) doklad o zaplacení pojistného s uvedením data zaplacení (úþetní nebo daĖový doklad),
b) doklad o objednání služby u poskytovatele služby,
c) doklad o zaplacení ceny za objednanou službu (úþetní nebo daĖový doklad),
d) potvrzení a doklady poskytovatele služby o stornování objednané služby s uvedením data
stornování a s uvedením výše stornopoplatku (úþetní nebo daĖový doklad),
e) platné stornovací podmínky objednané služby,
f)
doklad prokazující vyúþtování poplatku za zmČnu termínu pĜedem objednané dopravy od jejího
poskytovatele s uvedením výše tohoto poplatku,
g) itineráĜ (cestovní deník, cestovní prĤvodce, plán cesty, popis trasy),
h) zpráva potvrzená ošetĜujícím lékaĜem ze dne vzniku choroby, resp. ze dne zmČny zdravotního stavu
s uvedením diagnózy a s uvedením pĜedpokládaného data ukonþení léþení, v pĜípadČ akutního
onemocnČní blízké osoby nebo úrazu blízké osoby potvrzení, lékaĜe o tom, že stav blízké osoby si
vyžaduje opatrování pojištČným a léþení nebude ukonþeno ke dni nástupu na cestu smČĜující
k využití objednané služby, v pĜípadČ akutního onemocnČní, úrazu, hospitalizace nezletilého dítČte
které si vyžadují jeho opatrování pojištČnou blízkou osobou (þl. 2, bod 1, písm. g) této þásti),
potvrzení lékaĜe o tom, že léþení onemocnČní, úrazu nebo hospitalizace nebude ukonþeno ke dni,
kdy mČl pojištČný nastoupit na cestu smČrující k využití objednané služby
i)
zpráva potvrzená ošetĜujícím lékaĜem s uvedením, že pĜed objednáním služby u pojištČného lékaĜ
nevylouþil možnost vycestovat v termínu, kdy mČl nastoupit na cestu. Tuto zprávu je pojištČný
povinen pĜedložit jenom v pĜípadČ, že ke dni objednání služby u nČj existovalo onemocnČní, resp.
trpČl chronickým nebo opakujícím se onemocnČním nebo u nČj bylo zjištČno tČhotenství.
j)
výpis z karty pojištČnce zdravotní pojišĢovny, požádá-li o tento dokument pojistitel,
k) list o prohlídce mrtvého (pĜedloží oprávnČná osoba),
l)
povolávací rozkaz,
m) policejní zprávu,
n) jiné doklady, které by jednoznaþnČ prokázaly vznik pojistné události nebo jiné doklady nevyhnutelné
pro likvidaci pojistné události, o které pojistitel požádá,
o) pojistnou smlouvu,
zajistit, aby mohl ošetĜující lékaĜ informovat pojistitele o zdravotním stavu pojištČného.
ýást G
ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
PRO POJIŠTċNÍ NÁKLADģ NA ZÁSAH HORSKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
(POJIŠTċNÍ HZS)

1.

PojištČní nákladĤ na zásah Horské záchranné služby se sjednává jako pojištČní škodové.
ýlánek 1
PĜedmČt a rozsah pojištČní

1.

PĜedmČtem pojištČní jsou nezbytné náklady na zásah HZS specifikované v bodČ 2 tohoto þlánku, které
vzniknou v souvislosti se záchrannou þinností vykonanou zamČstnanci HZS (dále jen „zásah HZS“)
v nČkteré z horských oblastí v územní pĤsobnosti HZS uvedených v þásti A, þl. 6, bod 4 tČchto
pojistných podmínek, jestliže tyto náklady byly pojištČnému nebo za pojištČného jeho zákonnému
zástupci nebo v pĜípadČ smrti pojištČného oprávnČným dČdicĤm vyúþtovány na území Slovenské
republiky (dále jen „nevyhnutelné náklady“) v souladu s platným ceníkem nákladĤ HZS vydaným HZS a
jestliže nastala pojistná událost definovaná v þl. 2 této þásti pojistných podmínek.

2.

Pojistitel uhradí nevyhnutelné náklady s výjimkou nákladĤ pojištČní léþebných výloh v zahraniþí, podle
bodu 1 tohoto þlánku za:
a) vyhledávání osoby v horské oblasti (pátrání),
b) vysvobozování osoby,
c) pĜepravu pozemní (osobní vozidlo, terénní vozidlo, snČžný skútr, snČžné pásové vozidlo, rakouský
vozík, kanadské sánČ) z místa zásahu HZS do místa odvozu pojištČného dopravnou zdravotní
službou vþetnČ letecké nebo do nejbližšího zdravotnického zaĜízení na území Slovenské republiky,

29

d)

e)

pĜepravu leteckou, pokud není hrazená z veĜejného zdravotního pojištČní, z místa zásahu HZS do
místa odvozu pojištČného dopravnou zdravotní službou vþetnČ letecké nebo do nejbližšího
zdravotnického zaĜízení na území Slovenské republiky,
pĜepravu (svoz) tČlesných ostatkĤ z místa zásahu HZS do místa odvozu tČlesných ostatkĤ
dopravnou zdravotní službou.
ýlánek 2
Rizikové skupiny

1.

2.

3.

4.

Jestliže je v pojistné smlouvČ uvedena riziková skupina oznaþená jako TURISTA, pojištČní se vztahuje
na osoby, které bČhem doby pojištČní neprovozují þinnosti uvedené v bodČ 2, 3 a 4 této þásti a které se:
a) pohybují v chodeckém terénu,
b) pohybují nad horní hranicí lesa jen po znaþkovaných chodnících.
Pokud je v pojistné smlouvČ uvedena riziková skupina oznaþená jako TURISTA a ke vzniku pojistné
události dojde pĜi vykonávání nČkteré z þinností uvedených v bodČ 2, 3 a 4 této þásti pojištČným, pojistitel
neposkytne pojistné plnČní.
Jestliže je v pojistné smlouvČ uvedena riziková skupina oznaþená jako SPORT, pojištČní se vztahuje na
osoby podle bodu 1 této þásti (TURISTA) a na osoby, které se:
a) pohybují nad horní hranicí lesa i mimo znaþkované chodníky,
b) pohybují v horolezeckém terénu do I. až IV. stupnČ obtížnosti UIAA,
c) provozují zimní sporty mimo vyznaþené lyžaĜské tratČ,
d) provozují skialpinismus, seskoky padákem, lety na padáku, paragliding, parasailing, tandemový
seskok, potápČní, sportovní létání, rafting, kaĖoning, sjezd na jízdním kole, bikros, fourcross,
cyklokros,
e) se pohybují v jeskynním prostĜedí, jestliže jde o výkon speleologie.
Jestliže je v pojistné smlouvČ uvedena riziková skupina oznaþená jako MANUÁLNÍ PRÁCE, pojištČní se
vztahuje na osoby podle bodu 1 této þásti (TURISTA) a na osoby a na osoby, které:
a) pohybují nad horní hranicí lesa i mimo znaþkované chodníky,
b) se pohybují v horolezeckém terénu I. až IV. stupnČ obtížnosti UIAA,
c) se pohybují v jeskynním prostĜedí (kromČ veĜejnosti pĜístupných jeskyĖ) vþetnČ trasy mezi vstupem
do jeskynČ a turistickou znaþkovanou trasou, jestliže jde o výkon speleologie,
PojištČní nákladĤ na zásah Horské záchranné služby se nevztahuje na osoby, které:
a) se pohybují v jeskynním prostĜedí (kromČ veĜejnosti pĜístupných jeskyĖ) vþetnČ trasy mezi vstupem
do jeskynČ a turistickou znaþkovanou trasou (s výjimkou bodu 3 této þásti),
b) provozují zimní sporty na vyznaþených lyžaĜských tratích v pĜípadČ, kdy poskytnutí první pomoci pĜi
úraze, vþetnČ pĜepravy zranČné osoby do místa, kde se jí poskytne neodkladná zdravotní péþe,
zabezpeþuje provozovatel lyžaĜské tratČ v souladu se zákonem þ. 544/2002 Z. z. ve znČní pozdČjších
zmČn a doplĖkĤ.
ýlánek 3
Pojistná událost

1.

Pojistnou událostí je smrt pojištČného nebo vznik tísĖové situace, v dĤsledku které vzniklo bezprostĜední
ohrožení zdraví a života pojištČného bČhem jeho pobytu na území Slovenské republiky v horských
oblastech v územní pĤsobnosti HZS podle þásti A, þl. 6, bod 4 tČchto pojistných podmínek, které si
vyžádalo zásah HZS, jestliže pojištČnému vznikla povinnost uhradit nevyhnutelné náklady dle þl. 1, bod 2
této þásti pojistných podmínek. Pojistná událost musí vzniknout bČhem pojistné doby.
ýlánek 4
Výluky z pojištČní

1.

Pojistitel neposkytne plnČní za:
a) výkony, které nebyly poskytnuté zamČstnanci HZS; s výjimkou výkonĤ, které poskytly s HZS
spolupracující obþanská sdružení, jiné právnické osoby a fyzické osoby, které vykonávají
záchrannou þinnost v horských oblastech,
b) zdravotní výkony hrazené z veĜejného zdravotního pojištČní nebo pojištČní léþebných výloh v
zahraniþí.

2.

Pojistitel nenahradí nevyhnutelné náklady, jestliže tísĖová situace vznikla:
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

v dĤsledku vČdomého nedodržování pokynĤ vydávaných k zajištČní bezpeþnosti osob v horské
oblasti;
v souvislosti s požitím alkoholu, drog, omamných nebo psychotropních látek, lékĤ, které nebyly
pojištČnému vydány na lékaĜský pĜedpis;
v souvislosti s abstinenþními projevy u závislosti na alkoholu, drogách nebo jiných omamných nebo
psychotropních látkách;
v souvislosti s vČdomým nepožitím nebo nesprávným požíváním lékĤ, které byly pojištČnému
vydány na lékaĜský pĜedpis;
v souvislosti s pokusem o sebevraždu a sebevraždou;
v souvislosti s vČdomou úþastí pojištČného na jakékoli válce, vzpouĜe, povstání;
v souvislosti s pĤsobením jaderné energie nebo vlivem radioaktivního materiálu;
v souvislosti s manipulací se stĜelnou zbraní nebo výbušninou pojištČným.
ýlánek 5
Pojistné plnČní

1.
2.
3.

Pojistné plnČní vyplatí pojistitel na základČ pĜedložených originálĤ dokladĤ uvedených v þl. 6, bod 2,
písm. b) této þásti pojistných podmínek.
Pojistné plnČní vyplatí pojistitel v mČnČ platné na území sídla pĜíjemce platby.
Pokud pojištČný uhradil nezbytné výlohy v hotovosti, pojistitel mu vyplatí pojistné plnČní v mČnČ platné na
území ýeské republiky v kurzu penČžních prostĜedkĤ podle kurzovního lístku ýeské národní banky
platného v den vzniku pojistné události.
ýlánek 6
Povinnosti pojištČného

1.

KromČ povinností uvedených v þásti A, þl. 10 tČchto pojistných podmínek je pojištČný povinen:
a) neporušovat pokyny vydávané k zajištČní bezpeþnosti osob v horské oblasti, dodržovat pravidla
chování na lyžaĜské trati vydané provozovatelem lyžaĜské trati;
b) zapsat se pĜed zapoþetím vycházky, túry nebo výstupu do knihy vycházek a výstupĤ s uvedením
údajĤ: jméno a pĜíjmení, cíl, trasa, þas zaþátku a pĜedpokládaný þas návratu, telefonní þíslo. Jestliže
pojištČný nemá možnost se zapsat do knihy vycházek a výstupĤ, je povinen údaje v rozsahu podle
pĜedchozí vČty nahlásit HZS nebo osobČ, která oznámí HZS pĜípadnou tísĖovou situaci pojištČného;
c) odhlásit se po návratu z vycházky, túry nebo výstupu z knihy vycházek a výstupĤ nebo oznámit
návrat z vycházky, túry nebo výstupu HZS nebo osobČ, kterou pojištČný požádal o oznámení jeho
pĜípadné tísĖové situace;
d) oznámit vznik tísĖové situace v horské oblasti bezodkladnČ dispeþinku HZS (tel. þ.: 18 300) nebo na
tísĖové volání integrovaného záchranného systému (tel. þ.: 112) nebo na pĜíslušné oblastné
stĜedisko HZS.

2.

KromČ povinností uvedených v þásti A, þl. 10 tČchto pojistných podmínek je pojištČný v pĜípadČ pojistné
události povinen:
a) úþinnČ spolupracovat s HZS, aby se náklady na plnČní z pojistné události bezdĤvodnČ nezvyšovaly,
b) pĜedložit pojistiteli originály tČchto dokladĤ:
záznam o zásahu HZS k prokázání opodstatnČnosti nevyhnutelných nákladĤ za úkony podle
þl. 1, bod 2 této þásti pojistných podmínek;
doklad o úhradČ nákladĤ v hotovosti, resp. fakturu za zásah HZS, a to vþetnČ rozpisu
úþtovaných úkonĤ záchranné þinnosti;
zprávu potvrzenou lékaĜem s uvedením diagnózy, jestliže bylo dĤvodem zásahu HZS
zranČní/úraz pojištČného;
statistické hlášení o úmrtí (pĜedloží oprávnČný dČdic), jestliže byla dĤvodem zásahu HZS smrt
pojištČného;
jiné doklady jednoznaþnČ prokazující vznik pojistné události nebo jiné doklady nevyhnutelné pro
likvidaci pojistné události, o které pojistitel požádá,
PĜedložení tČchto dokladĤ je podmínkou pro vyplacení pĜíslušného pojistného plnČní.
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ýást H
ZÁVċREýNÉ USTANOVENÍ
1. Pro doruþování písemných dokumentĤ platí, že povinnost doruþit písemnost je splnČna dnem, kdy ji
adresát pĜevezme, odmítne pĜevzít nebo dnem, kdy ji pošta vrátila odesílající stranČ jako nedoruþenou.
Písemnosti se doruþují na adresu uvedenou v pojistné smlouvČ.
2. PojištČní podle tČchto pojistných podmínek se uzavírá pĜes prostĜedky dálkové komunikace. Za uzavĜení
pojištČní pomocí prostĜedkĤ dálkové komunikace se neúþtují žádné zvláštní poplatky.
3. Pro toto pojištČní je platný právní Ĝád ýeské republiky.
4. Veškeré spory vyplývající z pojistné smlouvy rozhoduje pĜíslušný soud v ýeské republice.
5. Pro uzavĜení pojistné smlouvy a pro komunikaci mezi smluvními stranami se použije þeský jazyk.
6. Smluvní strany si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit vzájemnou dohodou v pojistné smlouvČ
odlišnČ od tČchto všeobecných pojistných podmínek, jestliže takováto úprava neodporuje zákonu o
pojistné smlouvČ. V pĜípadČ, že se ustanovení pojistné smlouvy odlišují od ustanovení tČchto
všeobecných pojistných podmínek, platí text pojistné smlouvy.
7. Od ustanovení þásti A, þl. 2–11 a þl. 14, þásti B, þl. 1–7, þásti C, þl. 1–7, þásti D, þl. 1–7, þásti E, þl. 1–8,
þásti F, þl. 1–5, þásti G, þl. 1-6 tČchto pojistných podmínek je možné se v pojistné smlouvČ odchýlit.
8. Tyto pojistné podmínky byly schváleny dne 08. 10. 2012 a nabývají úþinnosti dnem 01. 11. 2012.
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