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moci včetně infekčních nemocí přenesené zraněním,
srdeční infarkt, mozková mrtvice, nemoci sítnice, dušev-

jícím 30 dnů nepřetržitého pobytu musí být alespoň

pojištění pro nejmenované osoby („přenosné pojištění“), pojistník je povinen nahlásit pojistiteli jméno,
jeden den před odjezdem.

Článek 1
Úvodní ustanovení

nemoci následkem úrazu, aseptické záněty tíhových

1. Slavia pojišťovna a.s. se sídlem Praha 1, Revoluční

epikondilitidy, impingement syndrom), poškození degenerativně změněných orgánů malým nepřímým násilím (např. meniskus, Achillova šlacha), náhlé ploténkové
páteřní syndromy, poškození meziobratlových ploté-

pravního prostředku určeného cestovní kanceláří;

zdravotní predispozice pojištěného, duševní chorobné

pojištění.

vložka 2591 (dále jen „pojistitel“) poskytuje pojištění,

placení pojistného. Pojištění storna zájezdu končí:

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoobecnými pojistnými podmínkami (dále jen „VPP CP
07/2014“), příslušnými Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen „ZPP 07/2014“), pojistnou smlouvou

rození pojištěného.
13. Zvířetem se pro účely tohoto pojištění rozumí pes
domácí (Canis familiaris), kočka domácí (Felis silvestris
catus).
14. Živelní událostí se pro účely cestovního pojištění
rozumí požár, přímý úder blesku, výbuch, vichřice,
krupobití, tíha sněhu, sesuv půdy, zřícení skal, povodeň

vých stránkách pojistitele.
07/2014 mají přednost.

které vznikly před vznikem pojištění.
12. Vstupním věkem pojištěného je rozdíl mezi kalendář-

7

předmětů včetně jejich částí.

teli pojistné.

Článek 3
Druhy pojištění

Článek 2
Výklad pojmů
Pro účely sjednávaného pojištění platí toto vymezení pojmů:
1. Asistenční službou se rozumí právnická osoba posky-

a) pojištění léčebných výloh;
b) úrazové pojištění;

titelem.
nebo pojištěného před nástupem cesty změněn počá10. Pojištění se nepřerušuje.

Článek 5
Zánik pojištění
niká:
na zájezdu, které zaniká podle článku 4, odst. 7
těchto VPP CP 07/2014;
b) dnem úmrtí pojištěného;
před počátkem pojištění; pojistitel vrátí pojist-

2. Blízkými příbuznými se rozumí děti, manžel/manželka, registrovaný partner/partnerka, sourozenci, rodiče,
prarodiče.
3. Limitem pojistného plnění je horní hranice pojistné4. Nemocí se rozumí náhlý vznik takového onemocnění,
které přímo ohrožuje zdraví nebo život pojištěného

d) pojištění zavazadel;
e) pojištění zpoždění zavazadel;
f ) pojištění zpoždění letu;
g) pojištění nevyužité;
h) pojištění únosu letadla;
i) pojištění storna zájezdu;
j) pojištění nákladů veterinární léčby.
2. Podmínky pro uvedené druhy pojištění jsou dále speci07/2014.

lékařské ošetření.
5. Infekční nemoci
mocnění vyvolaná původcem infekce nebo jeho toxi-

Článek 4

se rozumí zaznamená uzavření pojistné smlouvy
výhradním použitím jednoho nebo více prostředků ko-

Článek 6

1. Pojistné plnění je omezeno horní hranicí, která je určená pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění.

pojištěnému.
7.

jištěný povinen vrátit všechny dokumenty stvrzující
sjednání pojištění.

pojištění
jinak.

6.

jistné smlouvy.

titeli nebo osobě oprávněné pojistitelem.
hranice České republiky, nejdříve však ode dne uve1

2. Vznikne-li vícenásobné pojištění, má pojistník povinnost neprodleně oznámit pojistiteli dalšího pojistitele
ních pojistných smlouvách.

Článek 7
Pojistné

b) sdělit pojistiteli, zda měl sjednáno pojištění pro
ho pojistitele;
c) předložit pojistiteli policejní protokol, pokud pojist-

pojistné, pojistná doba nebo pojistná částka, je pojistitel oprávněn pojistné plnění ze smlouvy přiměřeně snížit.
VPP CP 07/2014 může pojistitel snížit pojistné plnění

nebo trestným činem;

tím není dotčeno.
českém, slovenském, anglickém nebo německém.
5. Potřebnými originály dokladů jsou doklady prokazující:
a) příčinu, čas, místo, okolnosti vzniku pojistné udá-

hodnuto jinak.

Článek 11
Formy právních jednání
1. Pro veškerá právní jednání, která se týkají pojištění,
je třeba písemné formy, pokud není dále ujednáno
jinak. Veškeré změny musí být provedeny písemně,

kaci předmětu úhrady (např. lérové podobě.
2) Písemnou formu nevyžadují:
a) oznámení škodní události;
b) oznámení změny jména, příjmení pojistníka a/nebo
pojištěného, změny poštovní a/nebo elektronické
adresy, změny telefonu.
3. Pojistník je dále oprávněn činit nad rámec právních

jistitelem.

Článek 8
1. Pojistník je povinen seznámit všechny pojištěné osoby

semnou formou jakékoliv další právní jednání vůči
pojistiteli, které je návrhem změny pojistné smlouvy,

platnosti pojistné smlouvy oprávněni získat informa-

jiného dvoustranného právního jednání, které se

platných právních předpisů.

formě je přijat okamžikem doručení souhlasného

novování pojistné smlouvy povinni odpovědět pravtýkající se sjednávaného pojištění. Rovněž jsou povinni
oznámit pojistiteli všechny jim známé okolnosti, kte-

vinna pojistiteli před výplatou pojistného plnění pro-

semné formě.
hoto článku nepísemnou formou jakékoliv další oznámení týkající se pojištění. Takové nepísemné oznámení

jistné smlouvy.

semné formě potvrdí, že oznámení obdržel nebo se
5. Pojištěný je povinen dodržovat povinnosti, které
7
ZPP 07/2014 nebo které jsou mu uloženy právními

pojištěným.
9. Pojistník, pojištěný nebo osoba uplatňující nárok

ní vzniku škod.

účelu zřízeném, pomocí elektronického formuláře veciálních webových stránkách pojistitele

jistné události.

Článek 10
Pojistné plnění

třetích osob.

nost, mající písemnou formu.
podstoupit povinná očkování.

2. Šetření musí být zahájeno bez zbytečného odkladu

Článek 12
Územní platnost pojištění

spojené se vznikem pojistné události

pojistné události, je pojistitel povinen sdělit osobě,

1. Vedle povinností stanovených právními předpisy je
pojištěný při vzniku pojistné události dále povinen zejména:

1. Uzemní platnost pojištění je rozdělena na:
a) E – Evropa

né plnění, důvody, pro které nelze šetření ukončit,

Článek 9

b) bez zbytečného odkladu vyhledat lékařskou po-

tom postupovat podle pokynů asistenční služby;
d) zmocnit ošetřujícího lékaře nebo zdravotnické

zálohu. Tato lhůta neběží, je-li šetření znemožněno

losti vedeno vyšetřování orgány policie, hasičského
záchranného sboru nebo dalších příslušných orgánů,
anebo je-li vedeno trestní stíhání osoby uplatňující
vání nebo trestního stíhání.
než mu budou poskytnuty doklady potřebné pro likvilosti vyžádá.

služby repatriaci, pokud to jeho zdravotní stav
pojištění;

např. šetřením provedeným policií nebo jinými
lmovým
záznamem;
g) oznámit bez zbytečného odkladu orgánům činným
ní trestného činu nebo přestupku.

publiky, pokud není ujednáno jinak. Pro přepočet cizí
ciálně vyhlášeného ČNB
rálního plnění opravou nebo výměnou věci.
5. Pokud bylo vyplaceno pojistné plnění nebo záloha
vzetí pojistného plnění podle pojistné smlouvy neměla

Hora, Dánsko (+ Faerské ostrovy), Estonsko, Finsko,
Francie, Chorvatsko, Irsko, Island, Itálie, Kypr,
Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko,
Maďarsko, Makedonie, Malta, Moldavsko, Monako,
Německo, Nizozemsko, Norsko (+ Svalbard),
Polsko, Portugalsko (+ Azory, Madeira), Rakousko,
Marino, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko
(+ Kanárské ostrovy, Baleárské ostrovy), Švédsko,
Švýcarsko, celé Turecko, Ukrajina, Vatikán, Velká
Británie (+ ostrov Man, Gibraltar, Normanské
Izrael, Libanon, Libye, Maroko, Sýrie, Tunisko;
– celý svět.
b)
2. Pojištění léčebných výloh včetně repatriace se nevztapobyt;
b) jehož je pojištěný státním občanem;
c) České republiky;
zákony daného státu neoprávněně pobývá.

Článek 13
Typy pojišťovaných cest
6. Pojistitel je oprávněn výplatu pojistného plnění odložit, jestliže:

asistenční služby pojistitele.

potřebných důkazů;

se vyšetření lékařem pověřeným pojistitelem; požaduje-li pojištěný kontrolní vyšetření pro účely opětovné-

níkovi, pojištěnému nebo oprávněné osobě řízení
ní tohoto řízení.

1. Lze sjednat následující typy pojišťovaných cest:
a) turistická cesta
ty nebo pobyty, provozování rekreačních sportů;
b) pracovní cesta
činnost, au-pair, studijní pobyty, stáže; dále lze

4. Dále je pojištěný, resp. pojistník povinen:
7
odkladu předložit originály potřebných dokladů
oprávněnou osobou podepsaný formulář Oznáme-

7
pojištěným nebo pojistníkem.
narození, druhu cesty nebo jiných údajů rozhodných
pro stanovení výše pojistného stanoveno chybně
2

to bodu; pracovní cestou nejsou činnosti uvedené
c) aktivity+ – cílené provozování spor
tohoto bodu.

1. tohoto článku je nutné používat příslušné funkční
rých to vyžadují příslušné právní předpisy, je nutné mít
příslušné platné oprávnění, jako např. oprávnění pro
řízení motorového vozidla, oprávnění pro sportovní

popálenin, práce pod vodou, činnost artistů, kaskadérů, krotitelů zvěře, činnost továrních jezdců
nebo pilotů.

právních předpisů EU.

Článek 17

„aktivity+

vinnosti nebo provozování sportovní činnosti bez patřičného oprávnění má pojistitel právo pojistné plnění
přiměřeně snížit.

Článek 14

a) nemocí nebo nehodou, jejíž příčina nastala před
kdy není poskytována pojistná ochrana;
b) úmyslným jednáním pojištěného, pojistníka nebo
vznik škody předpokládán nebo očekáván;
c) nervovými psychickými poruchami pojištěného

jejich zákonný zástupce:

výstrojí;

ho instruktora;
e) jachting;

nebo jejich poskytnutí zajistí;

kací přístrojového potápění;
g) parasailing;
h) bungee jumping;
i) snowboarding.

chy, depresivní stavy nebo duševní nemoc, včetně

Článek 15
Asistenční služba

středně souvisí;
d) provozováním profesionálního či vrcholového
sportu jakéhokoliv druhu;

hraničí telefonickou pomoc asistenční služba, která

povolání člena policejní složky; tato výluka se ne-

stenční službu se pojištěný může obrátit kdykoliv

byla důvodem cesty;
f ) provozov
ní, seskok padákem, parasailing, paragliding apod.)

c) zavazuje se, že bez zbytečného odkladu nahlásí jakoukoliv změnu zpracovávaných osobních údajů;
lékaře, zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny, úřady práce, živnostenské úřady, orgány státní správy, orgány správy sociálního zabezpečení

omezení;
3. Asistenční službu musí pojištěný přímo nebo zproihned, nebo jakmile to jeho zdravotní stav dovolí, nebo

zařízení nebo hospitalizace;
h) provozováním
sportů, zejména motoristického sportu, vodních
motorových sportů včetně vodního lyžování,

e, ultrazvukové vyšetření,
endoskopické vyšetření, neakutní chirurgické zákroky,
nestandardní vyšetření krve).
právo přiměřeně snížit pojistné plnění

komerční lodní dopravy, provozováním vysoko-

žích, ledním hokeji;
i) provozováním extr
j) událostmi vzniklými při akrobacii, kaskadérské činnosti, krocení zvěře;

1. lékařským ošetřením týkajícím se:
a) vyšetření či ošetření lékařem,
mocnice
c) zjištěním adresy zdravotnického zařízení, lékaře

kační údajícími podmínky vymezené zákonem č. 101/2000
Sb. (zejména pojišťovacími zprostředkovateli) pro
zených příslušnými platnými právními předpisy,
vinností plynoucích ze závazkového právního vztaprávních předpisů.
2. Pojistník uzavřením pojistné smlouvy stvrzuje, že:

bulantní ošetření

kačních údajů, je nezbytné pro uzavření smlouvy

kými nebo přírodními podmínkami (např. do prale2. hospitalizací týkající se:
nutnou

kaci návykových toxických či omamných látek pojištěným nebo se zneužitím leků pojištěným, kdy je
zde daná příčinná souvislost se vznikem pojistné
událostí;
mým poškozením zdraví;
zemi, výtržností, kterou pojištěný vyvolal, nebo
p) válečnou událostí nebo občanskou válkou, válečným stavem, vyhlášenou či nevyhlášenou válkou,
akcemi cizího nepřítele, invazí, vojenským pučem
nebo násilným uchopením moci, povstáním, revokou činností či útoky; výluka tykající se teroristické

formování rodiny, zaměstnavatele
d) přivolání opatrovníka,
a) cesty přivolaného opatrovníka
b) zajištění náhradního dopravního prostředku,
pokud není možné využít původní dopravy,
c) doprovodu specializovaného zdravotnického
personálu,

zemřel, pokud tamní zákony převoz tělesných
ostatků nedovolují,

Článek 16
ZPP 07/2014;
událostí oprávněné osobě, pojištěnému nebo osobě,
která vynaložila zachraňovací náklady, proti jinému prá-

r) jadernými reaktory, jadernou reakcí či radioaktivitivního paliva nebo odpadů; pojistitel není rovněž
vzniklých škod;
prostředků;
t) pracovní cestou, pokud není sjednáno pojištění
pracovní cesty;
u) jestliže bylo sjednáno pojištění pracovní cesty, pak

ných právních předpisů;
váním osobních údajů smluvním partnerům (za-

uvedeny výše;
nančních služeb posdělení spolupracujících obchodních partnerů
formou, při využití poskytnutých osobních údajů;
e) zároveň sdělením elektronického kontaktu uděluje
souhlas, aby byl kontaktován elektronickou formou
jištění;
f ) zmocňuje pojistitele, resp. jím pověřenou osobu,

pojištění oprávněné osobě, pojištěnému nebo osobě,
která vynaložila zachraňovací náklady, vyplatil.
2. Pojištěný je povinen zabezpečit vůči jinému práva, kte3. Vzdala-li se oprávněná osoba, pojištěný nebo osoba,
která vynaložila zachraňovací náklady, svého práva
toto právo včas neuplatnila, anebo jinak zmařila přemohl získat, nestanoví-li tento zákon jinak.
3

3. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, avšak ne-

souhlasu se zpracováním osobních údajů pojištění zaniká, pojistitel dále neprovádí šetření pojistných udá-

Článek 18
Doručování písemností
1. Písemností se rozumí právní jednání nebo oznámení
Může mít listinnou nebo elektronickou podobu.
2. Písemnosti si smluvní strany doručují:
schránky;
c) prostřednictvím

akreditovaného

písemnosti (např. obyčejná zásilka, doporučená zásilka
apod.) odesílatel.
6. Smluvní strany jsou povinny si bez zbytečného odkladu sdělit změny veškerých skutečností význam-

2. Zásady expertního řízení:
a) každá strana písemně určí jednoho experta, kte-

vou doručovací adresu. Tyto změny jsou vůči druhé
smluvní straně účinné, jakmile jí byly sděleny. Pokud

bě experta lze vznést před zahájením jeho činnosti;

předpisy.
7. Poruší-li některá smluvní strana bez omluvitelného

děleně;
d) experti posudek odevzdají zároveň pojistite-

poskytovatele

čeným elektronickým podpisem;

předpisy;

e) každá strana hradí náklady svého experta, náklady

adresu.

ným dílem.
písemnosti seznámit.

na dnem jejího odeslání odesílatelem.

Článek 19
Rozhodné právo

vozovatele poštovních služeb je doručena dnem dojití;

jistného plnění mohou dohodnout, že tyto budou
stanoveny prostřednictvím expertního řízení. Řízení

předpisy, těmito VPP CP 07/2014
02/2014, příslušnými ZPP
07/2014

Článek 20
Závěrečná ustanovení
Tyto všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění
nabývají účinnosti dnem 1. července 2014.

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění léčebných výloh
ZPP LV 07/2014
Obsah
Článek 1
Článek 2
Článek 3
Článek 4
Článek 5
Článek 6
Článek 7
Článek 8

Úvodní ustanovení
Předmět pojištění
Pojistná událost
Náklady na ošetření a jiné náklady
Opatrovník při hospitalizaci pojištěného
Pojistné plnění
Výluky z pojištění
Závěrečná ustanovení

e) nutnou operaci včetně souvisejících nezbytných
výloh;

jící nebo vitaminové preparáty, prostředky pou2. Pokud prodloužením pobytu doprovázejícího opatrovléčivé látky;
ného pojistného limitu;

Článek 1
Úvodní ustanovení

následujících 3 dnů pojištěn pojištěním léčebných výloh.

ní lékařské pomoci nebo nemocnice; pojistitel po-

1. Pojištění léčebných výloh je upraveno těmito Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen „ZPP LV 07/2014“),
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní po7
jistné smlouvě.

i) akutní stomatologické ošetření (včetně extrakce

pojistného limitu.
2. Každá hospitalizace musí být pojistiteli, resp. asistenční

Článek 2
Předmět pojištění
1. Pojištění se sjednává pro případ úhrady nezbytných léního onemocnění pojištěného.

třeba tak učinit neprodleně poté, co překážka odpadne.
3. Jinými náklady se rozumí náklady na:

hmoty pro osobní automobil.

mu stavu pojištěného.

Článek 6
Pojistné plnění
7
7
nou smlouvou.
2. Horní hranice pojistného plnění je určena limity pojist-

důvodů použít původně plánovaný dopravní prostředek, pojistitel si vyhrazuje právo rozhodnout se

zu nebo náhle vzniklého onemocnění.

Článek 3
Pojistná událost
nebo nemoc, které nastaly během trvání pojištění
7

repatriace pojištěného;

trvání pojistné smlouvy;

státními příslušníky České republiky, si pojistitel
vyhrazuje právo rozhodnout, zda uhradí náklady

čet všech pojistných událostí pojištěného vzniklých

tu, jehož byl pojištěný státním příslušníkem, nebo
pravním prostředkem, nebo převoz tělesných pozůstatků

Článek 4
nou událostí se rozumí náklady zahrnující:
a) lékařské ošetření;
b) nezbytná vyšetření indikovaná ošetřujícím lékařem

pojištěný zemřel, pokud tamní zákony převoz tělesných ostatků nedovolují.

Článek 5
Opatrovník při hospitalizaci pojištěného

a) doprovázejícímu opatrovníkovi, tj. osobě, která zů-

stupu;
nejblíže ležícím;

osoby, se kterou cestuje, bez dozoru;
c) rodinnému příslušníkovi (podle volby pojištěného),
který navštíví pojištěného, pokud pojištěný zůstává

b) přivolanému opatrovníkovi, který bude pečovat

Článek 7
07/2014, povinen poskytnout pojistné plnění, jedná-li
se o:
a) zdravotní kontraindikace uskutečnění zahraniční
cesty;

umělé oplodnění, kontrolní či preventivní prohlídky
c) náročná vyšetření indikovaná odborným lékařem
e, ultrazvuková vyšetření, endoskopie, neakutní chirurgické zákroky, nestandardní laboratorní vyšetření krve), pokud úhrada nákladů
jistitelem nebo asistenční službou pojistitele;

4

d) úhradu antikoncepce;
e) ulomení části zubu nebo celého zubu při skousnutí

l) chiropraktické výkony, výcvikovou terapii nebo nácvik soběstačnosti;

včetně úmrtí;
d) léčebné peče, pokud se tato stala jediným cílem

uskutečnit;

kaře potvrzené lékařem asistenční služby;

odstranění náhle vzniklé bolesti;
f ) duševní, psychické, neurologické změny či poru-

(ortopedické, zubní), epitet, brýlí, kontaktních čoček nebo naslouchacích přístrojů;

ošetření;
g) provedení úkonů mimo zdravotnické zařízení, které

12 měsíců;
f ) péče převyšující rozsah nezbytný pro dosažení takového zdravotního stavu pojištěného, který mu

paráty;

kaci, nebo léčení, které není vědecky nebo
lékařsky uznávané;

2. Pojistitel není dále povinen poskytnout pojistné plnění

něním nemoci, především profylaktické očkování,

onemocněním, které vznikly před počátkem pojištění;
b) léčení či operace chronického či jiného onemocnění, pokud toto onemocnění vyžadovalo během
předcházejících 12 měsíců hospitalizaci, bylo

řízení, rehabilitaci, fyzikální léčbu, lázeňskou léčbu
nebo nadstandardní péči;

nebo užívaní leků;
c) onemocnění, které bylo zjevné nebo zjistitelné
ještě před počátkem pojištění nebo jeho následky,

těného.
4. Pojistitel je zbaven povinnosti hradit náklady spojené
jinými osobami bez předešlého výslovného souhlasu
pojistitele nebo asistenční služby.

Článek 8
Závěrečná ustanovení
Tyto zvláštní pojistné podmínky pro pojištění léčebných
výloh nabývají účinnosti dnem 1. července 2014.

Zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění
ZPP UP 07/2014
Obsah
Článek 1
Článek 2
Článek 3

Úvodní ustanovení
Rozsah pojištění
Závěrečná ustanovení

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Pojištění úrazu je upraveno těmito Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen „ZPP UP 07/2014“), Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění
7
né smlouvě.

b) pro případ trvalé invalidity následkem úrazu;
c) pro případ trvalých následků úrazu;
2. Zemře-li pojištěný během cesty výlučně bez spolupů-

b) úplná ztráta nebo úplná ztráta funkčnosti obou no-

oprávněným osobám sjednanou pojistnou částku pro
případ smrti následkem úrazu.

d) úplná ztráta zraku obou očí.
5. Utrpí-li pojištěný během zahraniční cesty úraz,
který výlučně, bez spolupůsobení dalších příčin

vyplatí pojistitel oprávněným osobám sjednanou pojistnou částku pro případ smrti následkem úrazu.
4. Utrpí-li pojištěný během zahraniční cesty úraz, který
chozích nemocí, způsobil takový zdravotní stav,

sové.

Článek 2
Rozsah pojištění
tovního pojištění se sjednává:
a) pro případ smrti následkem úrazu;

oprávněným osobám sjednanou pojistnou částku pro
plnou invaliditu.
važuje:
a) úplná ztráta nebo úplná ztráta funkčnosti obou ru-

c) úplná ztráta nebo úplná ztráta funkčnosti jed-

vyplatí pojistitel pojištěnému příslušné procen-

plnění lze sčítat, plnění však nesmí převýšit 100 %
sjednané pojistné částky.

Článek 3
Závěrečná ustanovení
Tyto zvláštní pojistné podmínky pro úrazové pojištění nabývají účinnosti dnem 1. července 2014.

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu
ZPP ODP 07/2014
Obsah
Článek 1
Článek 2
Článek 3
Článek 4
Článek 5

vých vozidel, jakýchkoli plavidel, letadel, sportov-

Úvodní ustanovení
Rozsah pojištění
Výluky z pojištění
Povinnosti pojistníka a pojištěného
Závěrečná ustanovení

covního charakteru v pojištění pracovních cest, po-

jich poškození, zničení, odcizení.

Článek 1
Úvodní ustanovení

vynaložených zdravotní pojišťovnou nebo zdravotnic-

f)

dení je požadován průkaz plavební způsobilosti,
při provozu nebo řízení plavidla;
g) vzniklou při profesionální sportovní činnosti nebo
h) způsobenou viry, hackerstvím, nefunkčností softwaru, poskytováním hromadného zpracování dat
i)

Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen „ZPP ODP
07/2014“), Všeobecnými pojistnými podmínkami pro
7

j)
ODP 07/2014.
012/2014.

Článek 3

Článek 2
Rozsah pojištění
1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem
stanovené odpovědnosti pojištěného za:
a) majetkovou újmu (také tzv. škodu nebo tzv. újmu
tive poraněním či usmrcením zvířete (dále také jen

k)
l)

způsobenou zničením, poškozením nebo pohřetových nosičích;
zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby
lidí, zvířat nebo plodin, přenosem viru HIV;
vlastnictvím, držbou nebo používáním zbraní;
způsobenou výkonem práva myslivosti,

nanční škoda);

7
a)

vzniklou při provozování nebo řízení motorového

způsobenou převzetím odpovědnosti nad rámec
stanovený právními předpisy;
jmovém chovu pojištěného, která způsobí škodu
vlastníkovi nebo opatrovateli zvířete, druhy zvířat
vyžadujícími zvláštní péči;

ské nebo jiné výdělečné činnosti, není-li ujednáno
jinak;
rém má pojištěný, jeho manžel, sourozenec, pří-

majetkovou účast společník pojištěného nebo
d) způsobenou ztrátou věcí;
e) způsobenou poškozením nebo zničením motoro5

p) vzniklou úmyslným trestným činem, urážkou
tím či porušením patentových, autorských práv
nebo práva ochranné známky, vzoru, obchodní
rmy nebo názvu právnické osoby;

uplatňované pokuty, penále či jiné platby, které
mají represivní, exemplární nebo preventivní charakter;
titele;
zené soudem Spojených států amerických nebo
Kanady.

byly vadné jakosti;

s)

bezpečnými vlastnostmi;
způsobenou informací nebo radou;

nebo postaveni):
a) obecně závazný předpis ukládá povinnost uzavřít

peněžitou náhradu nemajetkové újmy;
škození neodpovídá popisu mechanizmu poškození;
dopravním prostředkem pr
režii mimo rámec přepravních smluv;

újmy;
která se projevuje genetickými změnami organismu;
kovanými organismy nebo toxickými plísněmi;
bb) vzniklou pozvolným odkapáváním nebo únikem
drží anebo pozvolným působením teploty, plynů,
par, vlhkosti, usazenin (popílek, kouř, rez, prach
apod.), zářením všeho druhu, odpady všeho druhu, tvořením houby, sesedáním půdy, sesouváním
sledku záplavy stojatými nebo volně tekoucími
vodami;

sledcích tohoto řízení;
d) sdělit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že poškoho orgánu;

povinnost uložena pojištěnému nebo jiné osobě
nosti stanovené obecně závazným právním předpisem (zákonné pojištěni) nebo
škozenému reparována jinými veřejnoprávními instituty (např. úrazovým pojištěním atd.).

z)

vislosti se škodní událostí bylo zahájeno trestní říze-

penále či jiné smluvní, správní nebo trestní sankce
nebo jiné platby, které mají represivní, exemplární
nebo preventivní charakter, udělené pojištěnému.

Článek 4
7
pojistník, pojištěný dále povinen:
a) dbát, aby škodní událost nenastala, zejména nesmí

hledávky, nesmí uzavřít soudní smír ani zapříčinit
vydání rozsudku pro uznání nebo pro zmeškání.
Proti rozhodnutí příslušných orgánů, které se týkají
náhrady újmy, je povinen se včas odvolat, pokud
f ) zabezpečit vůči jinému práva, která přecházejí

ného upozornění pojistitele odstranit zvlášť rizikové

pojistitel oprávněn plnění ze smlouvy snížit.
3. Porušil-li pojistník, pojištěný povinnosti uvedené

zjištění právního důvodu plnění, rozsahu nebo výše

zmenšení nebezpečí, které jsou mu uloženy právními
vzal pojistnou smlouvou, ani nesmí trpět porušování
4. Porušil-li pojistník, pojištěný povinnosti uvedené

úschovy, uskladnění nebo poskytnutí odborné či
jiné pomoci;

oprávněn plnění ze smlouvy snížit.
události, nebo přijmout taková preventivní opatření,
jaká je možné rozumně požadovat;
b) oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu, že nastala škodní událost, sdělit, že poškozený uplatnil

Článek 6
Závěrečná ustanovení
Tyto zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpověd-

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění zavazadel
ZPP ZAV 07/2014
Obsah
Článek 1
Článek 2
Článek 3
Článek 4
Článek 5

Úvodní ustanovení
Rozsah pojištění
Pojistné plnění
Povinnosti pojistníka a pojištěného
Závěrečná ustanovení

d) hodinky, střelné zbraně, kožichy, hudební nástroje,
audiovizuální techniku;
ani tehdy, byl-li stan, přívěs nebo podobné zařízení
uzamčeno;
b) rozříznutí zavazadel nebo batohů;
c) otevření zavazadel, která jsou zajištěná zámkem,
zdrhovadly, přezkami apod.;
nebo obytného přívěsu, pokud neměl úplně uza-

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Pojištění zavazadel je upraveno těmito Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění zavazadel (dále jen
„ZPP ZAV 07/2014“), Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění (dále jen „VPP CP 07/2014“)

Článek 2
Rozsah pojištění
osobní potřeby obvykle pro daný účel cesty, které si

2. Pojištění se sjednává pro případ:
a) poškození nebo zničení věci živelní událostí;
zařízení;
c) odcizení věci vloupáním;
d) poškození, zničení, odcizení nebo ztráty věci při dopravní nehodě.

průmyslového vlastnictví;

věci nedestruktivním způsobem, vytažením přes
nezjištěným způsobem;

i) poškození, zničení, odcizení nebo ztrátu zavazadel
svěřených dopravci;
j) zvířata;
k) motorová vozidla, přívěsy, motorky, obytné přívěsy

né se považuje vozidlo nebo přívěs tehdy, jestliže
není přítomna pojištěná osoba nebo osoba starší
18 let jí pověřena hlídáním;
střešního kufru (autoboxu), věcí upevněných

jištění vztahuje, jen byl-li pojištěný při této nehodě
opatrovat.
6. Pojištění se dále nevztahuje, není-li dohodnuto jinak, na:
a) peníze, šeky, ceniny, vkladní knížky, platební karty,
obligace, akcie, vkladové listy, investiční privatizační kupony, cenné papíry, cestovní pasy, řidičské
průkazy, jízdenky, letenky, SIM karty, jiné doklady

byla-li pojištěná věc odcizena způsobem, při kterém
pachatel prokazatelně překonal překážky chránící věci
pojištěný ubytován.

lmů, zvuku

c) věci sběratelského zájmu, poštovní známky, mince
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cestu.

pojištění aktivity+.
9. Nejsou pojištěny škody vzniklé:
b) opotřebením nebo vadným balením;

těných věcí;
upevnění;
g) opuštěním nebo ztracením;
h) úmyslně nebo zanedbáním obvyklé péče nebo
ochrany ze strany pojištěného;

i) zabavením, odnětím, poškozením nebo zničením
ze strany státních orgánů.

obvyklé.

jištěného hlásit krádež policii;

Článek 3
Pojistné plnění

škody se všemi originály důkazních prostředků,

1. Pojistné plnění je omezeno limitem pojistného plně-

Článek 4
7
7

existence nebo hodnoty pojištěných věcí. Poškozehlídku pojistitelem.

vinen:

Článek 5
Závěrečná ustanovení

nané pojistné doby je omezena limitem pojistného
(vedení hotelu, vedoucí zájezdu, dopravní podnik
atd.). To neplatí, pokud podle právních předpisů

Tyto zvláštní pojistné podmínky pro pojištění zavazadel
nabývají účinnosti dnem 1. července 2014.

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění zpoždění zavazadel
ZPP ZZ 07/2014
Obsah
Článek 1
Článek 2
Článek 3

Úvodní ustanovení
Rozsah pojištění, pojistné plnění, povinnosti
pojištěného
Závěrečná ustanovení

zadel (dále jen „ZPP ZZ 07/2014“), Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění (dále jen „VPP
7
dové.

Článek 2
Rozsah pojištění, pojistné plnění, povinnosti
pojištěného

Článek 1
Úvodní ustanovení

nější vybavení.

1. Pojištění zpoždění zavazadel je upraveno těmito
Zvláštními pojistnými podmínkami pro zpoždění zava-

CP 07/2014.

Článek 3
Závěrečná ustanovení
Tyto zvláštní pojistné podmínky pro pojištění zpoždění zavazadel nabývají účinnosti dnem 1. července 2014.

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění zpoždění letu
ZPP ZL 07/2014
Obsah
Článek 1
Článek 2
Článek 3

Úvodní ustanovení
Rozsah pojištění, pojistné plnění, výluky,
povinnosti pojištěného
Závěrečná ustanovení

Článek 2
Rozsah pojištění, pojistné plnění,
výluky, povinnosti pojištěného

opatření dopravce či cestovní kanceláře, které byly
známy před plánovaným termínem odletu;

veřejného dopravního prostředku, kterým měl pojištěný odcestovat podle plánu.
vislosti se zpožděním letu.

Článek 1
Úvodní ustanovení

dění.

1. Pojištění zpoždění letu je upraveno těmito Zvláštními
pojistnými podmínkami (dále jen „ZPP ZL 07/2014“),
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní po7
jistné smlouvě.

dobu zpoždění.
4. Pojistitel neposkytne pojistné plnění:
(charter);
b) zmešká-li odlet pojištěný svým zaviněním;

dové.

9 VPP CP 07/2014.

Článek 3
Závěrečná ustanovení
Tyto zvláštní pojistné podmínky pro pojištění zpoždění
letu nabývají účinnosti dnem 1. července 2014.

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění nevyužití dovolené
ZPP ND 07/2014
Obsah
Článek 1
Článek 2
Článek 3

Úvodní ustanovení
Rozsah pojištění, pojistné plnění, povinnosti
pojištěného
Závěrečná ustanovení

dové.

Článek 2
Rozsah pojištění, pojistné plnění, povinnosti
pojištěného

událostí.

Článek 1
Úvodní ustanovení

7

1. Pojištění nevyužité dovolené je upraveno těmito Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění nevyužité
dovolené (dále jen „ZPP ND 07/2014“), Všeobecnými
pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění (dále jen
7

Článek 3
Závěrečná ustanovení

moci nebo úrazu více než 24 hodin;
želky či registrovaného partnera/partnerky;

Tyto zvláštní pojistné podmínky pro pojištění nevyužití
dovolené nabývají účinnosti dnem 1. července 2014.

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění únosu letadla
ZPP UL 07/2014
Obsah
Článek 1
Článek 2
Článek 3

Úvodní ustanovení
Rozsah pojištění, pojistné plnění, výluky,
povinnosti pojištěného
Závěrečná ustanovení

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Pojištění únosu letadla je upraveno těmito Zvláštními
pojistnými podmínkami (dále jen „ZPP UL 07/2014“),
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní po7
jistné smlouvě.
7

Článek 2
Rozsah pojištění, pojistné plnění, výluky,
povinnosti pojištěného

Článek 3
Závěrečná ustanovení

dobu zdržení pojištěného.
4. Pojištěný musí relevantním způsobem prokázat nárok

své zahraniční cesty.

Tyto zvláštní pojistné podmínky pro pojištění únosu letaZPP UL 07/2014.

dla nabývají účinnosti dnem 1. července 2014.

Zvláštní pojistné podmínky pro případ storna cesty
ZPP ST 07/2014
Obsah
Článek 1
Článek 2
Článek 3

Úvodní ustanovení
Rozsah pojištění, pojistné plnění, výluky,
povinnosti pojištěného
Závěrečná ustanovení

VPP CP 07/2014.
a) vážného akutního onemocnění či úrazu vyžadurozhodnutí ošetřujícího lékaře, jež nastaly pojištěnému nebo jeho blízkým příbuzným;

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Pojištění storna cesty je upraveno těmito Zvláštními pojistnými podmínkami pro případ storna cesty
(dále jen „ZPP ST 07/2014“), Všeobecnými pojistnými
podmínkami pro cestovní pojištění (dále jen „VPP CP
7

7
případech:

očekávaným porodem;
příbuzných pojištěného nebo jeho manžela/manželky či registrovaného partnera/partnerky;
d) zničení, poškození či ztráty majetku pojištěného
nice živelní události je uvedena
7

Článek 2
Rozsah pojištění, pojistné plnění, výluky,
povinnosti pojištěného

pracovně-právních důvodů;

5. Pojištěný je povinen neprodleně plánovanou cestu
zrušit, nastane-li některá ze skutečností uvedených
nehodlá uskutečnit.

ciálně označeným mezinárodními nebo místními úřady) nebo

Článek 3
Závěrečná ustanovení

terstvem zdravotnictví ČR), které by mohly ohrozit

Tyto zvláštní pojistné podmínky pro pojištění pro případ
storna cesty nabývají účinnosti dnem 1. července 2014.

Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění nákladů veterinární léčby
ZPP VL 07/2014
Obsah
Článek 1
Článek 2
Článek 3
Článek 4
Článek 5
Článek 6
Článek 7
Článek 8

Úvodní ustanovení
Rozsah pojištění
Pojištěná zvířata
Pojistná událost
Limit pojistného plnění a spoluúčast
Povinnosti pojištěného
Výluky
Závěrečná ustanovení

nými právními předpisy.
2. Zvíře musí být označeno tetováním nebo čipem.
3. Pojistit lze pouze jednotlivé zvíře nezaměnitelně zjištěsmlouvě.
4. Vlastníkem zvířete musí být pojištěný nebo jeho blízcí
příbuzní.

Článek 7
Výluky
7

Článek 4
Pojistná událost

Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Pojištění nákladů veterinární léčby je upraveno těmito
Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění nákladů
veterinární léčby (dále jen „ZPP VL 07/2014“), Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění (dále
7

aby mohlo být řádně provedeno nařízené vyšetření
zvířete, odběr vzorků, ochranné očkování nebo jiný
odborný veterinární úkon;
e) podávat zvířeti léčivé přípravky, jejichž výdej je vá-

lům, záchranným pracím nebo obdobným účelům;
sledku náhlého onemocnění nebo následkem úrazu,

počátkem pojištění;
vrozených vad zvířete;

ném.

Článek 5
Článek 2
Rozsah pojištění

nebo úrazem zvířete;

a) veterinární výkony;
b) použitý materiál;
c) nutnou hospitalizaci;

tivního charakteru, zubařskými zákroky, rehabilizranění při provozování
ujednáno jinak.
2. Pojištění se sjednává se spoluúčastí pojištěného

Článek 6
Povinnosti pojištěného
které vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologicjeho zdraví;

Článek 3
Pojištěná zvířata
stav je doložen vystaveným veterinárním osvědčením,

konu veterinárně léčebné nebo léčebně preventivní činnosti;

stará (majitele, chovatele, ošetřovatele), nebo blízkými příbuznými pojištěného.

Článek 8
Závěrečná ustanovení
Tyto zvláštní pojistné podmínky pro pojištění nákladů
veterinární léčby nabývají účinnosti dnem 1. července 2014.
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