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Úplné předsmluvní a smluvní informace naleznete v pojistných podmínkách, pojistné smlouvě a dalších dokumentech v nich uvedených. 

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o individuální cestovní pojištění, které může být sjednáno v těchto variantách: individuální varianta, kdy je pojistník zároveň jedinou pojištěnou 
osobou, rodinná varianta, kdy jsou pojištěnými osobami rodinní příslušníci pojistníka nebo skupinová varianta, kdy jsou alespoň dvě pojištěné osoby, které 
však nejsou rodinní příslušníci pojistníka.  

Co je předmětem pojištění?
Toto pojištění se může být sjednáno v rozsahu 
jedné či více z níže uvedených variant:

léčebné výlohy a asistenční služby
úrazové pojištění
pojištění odpovědnosti
ztráta, krádež či poškození zavazadel
zpoždění zavazadel
zpoždění letu
odcizení peněz vybraných pojištěnou osobou z bankomatu, 
ke kterému došlo během zahraniční cesty
odcizení movitých věcí pojištěné osoby z místa trvalého 
pobytu pojištěného, ke kterému došlo v době zahraniční 
cesty

Přesný rozsah pojistného krytí je uveden ve vaší 
pojistné smlouvě a pojistných podmínkách. 

Na co se pojištění nevztahuje?
Pojištění se nevztahuje na škodné události, 
které vznikly v důsledku či  v souvislosti s:

jakýmikoli nemocemi či následky úrazů, ke kterým došlo 
mimo pojistnou dobu,
újmou způsobenou přímo či nepřímo pojištěnou osobou 
pod vlivem alkoholu, návykových látek, omamných či 
psychotropních látek či léků, které nebyly předepsány 
lékařem,
nepodstoupením očkování ze strany pojištěné osoby, pokud 
je taková léčba vyžadována či doporučována,
provozováním soutěžních nebo profesionálních sportů,
účastí pojištěné osoby na závodech jako řidič, asistent 
řidiče nebo pasažér jakéhokoliv motorového vozidla, včetně 
jakýchkoli testovacích jízd,
AIDS, HIV, 
sociálními nepokoji, stávkami, sabotážemi nebo převraty,
válečnými aktivitami a terorismem,
úrazem či nemocí, které existovaly před dnem počátku 
pojištění,
posttraumatickou stresovou poruchou, psychickou či duševní 
chorobou.

Pojistné plnění se dále nevztahuje:
na pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou motorovým 
vozidlem, plavidlem či strojem řízeným pojištěnou osobou,
na pojištění zavazadel za újmu vyplývající ze zabavení, 
propadnutí nebo poškození zavazadel celními orgány či 
jinými orgány veřejné správy a na zavazadla ponechaná bez 
dozoru.

Úplný rozsah výluk naleznete v pojistných podmínkách 
a vaší pojistné smlouvě. Vedle obecných výluk věnujte 
pozornost také specifickým výlukám platným pro 
jednotlivé druhy krytí.
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Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
 Pojistit lze osoby mladší 85 let.

Kompletní seznam limitů a omezení naleznete v pojistných podmínkách a pojistné smlouvě. 

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?
Územní platnost je vždy uvedena v pojistné smlouvě a lze ji sjednat pro geografickou zónu Evropa nebo Svět.

Jaké mám povinnosti?
Povinnosti před uzavřením pojištění:
• Uvést pravdivé a úplné informace týkající se sjednávaného pojištění.

Povinnosti v průběhu trvání pojištění: 
Pojistník, pojištěná osoba nebo oprávněná osoba jsou povinni:
• jakoukoliv škodnou událost oznámit asistenční službě bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin, kdy taková škodná událost nastala,
• předložit pojistiteli ve formě jím požadované a na své náklady veškeré doklady, které prokazují nárok na pojistné plnění,
• poskytnout pojistiteli veškeré další informace či jinou součinnosti potřebné za účelem šetření škodné události,
• bez souhlasu pojistitele neuznávat svou povinnost k náhradě újmy a v řízení o náhradě újmy postupovat v souladu s pokyny pojistitele.

Veškerá právní jednání směřující ke vzniku či zániku pojištění vyžadují písemnou formu.

Kdy a jak provádět platby?
Pojistné je hrazeno spolu s cenou letenky či jiné služby, v souvislosti, se kterou je toto pojištění sjednáváno, způsobem 
a v termínu  stanoveném pro uhrazení ceny letenky či jiné služby v souvislosti se kterou je toto pojištění sjednáváno.    

Kdy pojistné krytí začíná a končí? 
Počátkem pojištění je okamžik, kdy pojištěná osoba překročí hranice České republiky či země trvalého pobytu pojištěné osoby, nejdříve však v den 
uvedený v pojistce jako den počátku pojištění a koncem okamžik, kdy pojištěná osoba překročí zpět hranice České republiky či země trvalého pobytu 
pojištěné osoby, nejpozději však ve 24:00 hodin dne uvedeného v pojistce jako konec pojištění;

Jak mohu smlouvu vypovědět?
• Do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo do 3 měsíců ode dne oznámení pojistné události. 
• Odstoupením bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy, s výjimkou cestovního pojištění s pojistnou dobou kratší 

než 1 měsíc. 
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