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ZÁKLADNÍ INFORMACE
PRO INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ COLONNADE INSURANCE S.A.

věděla před uzavřením tohoto pojištění s výjimkou Stabilizovaného 
chronického onemocnění; 

‒ cestujete v rozporu s lékařským doporučením nebo za účelem přijetí 
lékařské konzultace nebo léčby; 

‒ jste na seznamu osob čekajících na hospitalizaci nebo Vám byla 
sdělena terminální diagnosa;  

‒ jste těhotná nebo během Vaší cesty dojde k porodu, přičemž na 
počátku nebo během Vaší cesty trvalo Vaše těhotenství více než 26 
týdnů; zvláštní výluka týkající se těhotenství se uplatní u pojištění 
zrušení cesty; 

‒ události související s rizikovými sporty, ledaže bylo pojištění na tyto 
rizikové sporty rozšířeno. 

VZNIK, TRVÁNÍ A ZÁNIK POJIŠTĚNÍ 

Návrh na uzavření pojistné smlouvy přijímáte zaplacením pojistného. 
Pojistná smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je pojistné připsáno na náš 
účet.  
Začátkem pojištění je: 
‒ u pojištění pro případ zrušení cesty okamžik, kdy rezervujete Vaši 

cestu nebo zaplatíte pojistné, podle toho, co nastane později; 
‒ u všech pojištění však  nejdříve okamžik, který je uveden v Pojistce.

Pojištění končí okamžikem, kdy se vrátíte do Země trvalého pobytu nebo 
okamžikem uvedeným Pojistce, podle toho, co nastane dříve. Délku trvání 
pojištění naleznete rovněž v Pojistce. 
Další důvody zániku pojištění naleznete v pojistných podmínkách. Pojištění 
zaniká zejména: 
‒ výpovědí do 2 měsíců od uzavření pojistné smlouvy nebo výpovědí 

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 jeden měsíc. 

Oznámení o odstoupení nám zašlete na e-mail zakaznik@colonnade.cz, 
popř. v písemné formě na adresu uvedenou v pojistné smlouvě. V případě 
odstoupení Vám bude vráceno pojistné (s výjimkou případů, kdy jste před 
odstoupením od pojistné smlouvy zahájil(a) cestu) a oprávněná osoba je 
povinna vrátit případné pojistné plnění. 

POVINNOSTI A NÁSLEDKY JEJICH PORUŠENÍ 

Pojistné podmínky obsahují některé povinnosti. V případě porušení těchto 
podmínek může dojít ke snížení či odmítnutí pojistného plnění nebo 
odstoupení od pojistné smlouvy. 

POJISTNÉ A POPLATKY 

Pojistné se sjednává jako tzv. jednorázové na celou dobu trvání pojištění 
a je hrazeno v českých korunách. Jeho výše a způsob úhrady je uvedena 
v Pojistce. Na toto pojištění se nevztahují žádné další zvláštní poplatky za 
použití prostředků komunikace na dálku. 

DOHLED NAD ČINNOSTÍ POJISTITELE A STÍŽNOSTI 

Orgány dohledu nad činností Colonnade Insurance S.A. jsou: 
‒ Commissariat aux Assurances, se sídlem na adrese 7, boulevard 

Joseph II, L - 1840 Luxembourg, Lucemburské velkovévodství; a 
‒ Česká národní banka, se sídlem na adrese Na Příkopě 28, 115 03 

Praha 1 (tel: +420 224 411 111, fax: +420 224 412 404) v České 
republice. 

V případě stížnosti kontaktujte prosím pojistitele písemně na adrese 
Colonnade Insurance S.A., organizační složka, Na Pankráci 1683/127, 
Nusle, 140 00 Praha 4, nebo  e-mailem na zakaznik@colonnade.cz. 
Můžete se rovněž obrátit na Českou národní banku.  

PRÁVO, FORMA JEDNÁNÍ A JAZYK 

Toto pojištění se řídí českým právem a případné spory z něj vzniklé budou 
řešeny před soudy České republiky. Komunikace ohledně pojištění bude 
probíhat v českém jazyce. Jednání, oznámení či sdělení mohou být činěna 
v písemné formě či elektronicky (nestanoví-li pojistné podmínky u daného 
jednání pouze písemnou formu). 

DANĚ 

Daňové aspekty pojištění upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů. 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Bližší informace o tom, jakým způsobem budou zpracovávány Vaše osobní 
údaje, včetně rozsahu, účelu a době takovéhoto zpracování a veškerých 
práv, které můžete v této souvislosti uplatnit, naleznete na internetových 
stránkách pojistitele v Pravidlech ochrany osobních údajů pod následujícím 
odkazem: https://www.colonnade.cz/ochrana-osobnich-udaju/. 

PLATNOST ÚDAJŮ 

Tyto údaje jsou informačního charakteru a mohou být měněny.  Případné 
změny a další informace naleznete na webových stránkách 
www.colonnade.cz či Vám budou na základě Vaší žádosti zaslány na Vámi 
sdělenou kontaktní adresu. 

ZÁKLaDnÍ InFOrMaCE
PRO CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ COLONNADE INSURANCE S.A.
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POJISTITEL 

Toto pojištění poskytuje pojišťovna Colonnade Insurance S.A., společnost 
se sídlem L–2350 Lucemburk, rue Jean Piret 1, Lucemburské 
velkovévodství, zapsaná v lucemburském Registre de Commerce et des 
Sociétés, registrační číslo B61605, jednající v České republice 
prostřednictvím Colonnade Insurance S.A., organizační složka, se 
sídlem  Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, identifikační číslo 044 85 
297, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl A, vložka 77229, tel: +420 234 108 311, fax: +420 234 108 384, 
email: info@colonnade.cz. Domovským státem zřizovatele je Lucembursko. 

NA CO SE POJIŠTĚNÍ VZTAHUJE 

Jednorázové cestovní pojištění 
Máte-li sjednáno jednorázové cestovní pojištění, chrání Vás toto pojištění 
v průběhu jedné cesty trvající maximálně 90 dní, přičemž začátek a konec 
pojištění je uveden ve Vaší Pojistce. Jednorázové pojištění je uzavíráno 
minimálně na jeden den. Pojištění se nevztahuje na rizikové sporty 
uvedené v pojistných podmínkách. Jednorázové pojištění je však možné za 
příplatek na pojistném na tyto rizikové sporty rozšířit, a to pro cesty v délce 
nepřesahující 90 dní.  

Roční cestovní pojištění pro opakované cesty 
Máte-li sjednáno roční cestovní pojištění pro opakované cesty, vztahuje se 
toto pojištění na neomezené množství Vašich cest v průběhu pojistné doby, 
která je uvedena ve Vaší Pojistce. Pojištění se nevztahuje na rizikové 
sporty uvedené v pojistných podmínkách. Roční pojištění pro opakované 
cesty, je však možné za příplatek na pojistném na tyto rizikové sporty 
rozšířit. Pojištění se však nevztahuje na jednotlivé cesty delší než 31 dní. 
Pokud si budete přát sjednat jednorázové pojištění takové cesty, 
kontaktujte prosím naši Asistenční službu na tel: +420 221 586 687.  

Pojištění dlouhodobého pobytu 
Máte-li sjednáno pojištění dlouhodobého pobytu, chrání Vás toto pojištění 
v průběhu jedné cesty trvající maximálně 366 dní, přičemž začátek a konec 
pojištění je uveden ve Vaší Pojistce. Pojištění se nevztahuje na rizikové 
sporty uvedené v pojistných podmínkách. Pojištění dlouhodobého pobytu je 
však možné za příplatek na pojistném na tyto rizikové sporty rozšířit. 

ÚZEMNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

Pojištění je možné sjednat s následujícím územním rozsahem. Varianta, 
kterou jste zvolil(a) je uvedena v Pojistce.  
Evropa – evropský kontinent západně od pohoří Ural (mimo území Ruska 
– Geografická zóna svět), včetně sousedních ostrovů a 
neevropských  zemí  sousedících  se Středozemním mořem (kromě 
Alžírska, Izraele, Libye, Sýrie a území Krymu); 
Svět – kdekoliv na světě s výjimkou Íránu, Severní Koreje, Súdánu, Sýrie 
a území Krymu (pojištění se nevztahuje na cesty do, z nebo přes tyto 
země). 

VÝLUKY 

Pojištění se nevztahuje na některé případy uvedené v pojistných 
podmínkách. Tyto výluky mohou omezit rozsah pojistného krytí. Vyloučeny 
jsou např. tyto případy: 
‒ pojištění se nevztahuje na osoby, které dovršily věk 80 let; pojistné 

krytí Rizikových sportů se nevztahuje na osoby, které dovršily věk 70 
let; 

‒ újma se týká zdravotního stavu nebo nemoci, o nichž Pojištěná osoba 


