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VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY INDIVIDUÁLNÍ  
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ESKY (CZ-ITA-ESKY-ALL-0518) 

POJISTNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ZÁKAZNÍKY 
ESKY.CZ 

Tyto a Zvláštní pojistné podmínky jsou součástí pojistné smlouvy na 
cestovní pojištění. Tyto a Zvláštní pojistné podmínky mají přednost před 
ustanoveními právních předpisů, od kterých se lze odchýlit. V případě 
rozporu mezi pojistnými podmínkami a pojistnou smlouvou mají přednost 
ustanovení pojistné smlouvy. 
Toto pojištění poskytuje pojišťovna Colonnade Insurance S. A., se sídlem 
L–2350 Lucemburk, rue Jean Piret 1, Lucemburské velkovévodství, 
zapsaná v lucemburském Registre de Commerce et des Sociétés, 
registrační číslo B61605, zapsaná v Rejstříku společností pod číslem 
01486260, prostřednictvím své pobočky Colonnade Insurance S. A., 
organizační složka, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, 
Česká republika, identifikační číslo 044 85 297, zapsané v obchodním 
rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77229. 

OBECNÁ USTANOVENÍ 

1. ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

Toto pojištění se může být sjednáno v rozsahu jedné či více z níže 
uvedených variant: 
1) Léčebné výlohy a asistenční služby; 
2) Úrazové pojištění; 
3) Pojištění odpovědnosti; 
4) Ztráta, krádež či poškození zavazadel; 
5) Zpoždění zavazadel; 
6) Zpoždění letu; 
7) Zrušení zahraniční cesty v nouzových situacích; 
8) Odcizení peněz vybraných pojištěnou osobou z bankomatu, ke 

kterému došlo během zahraniční cesty; 
9) Odcizení movitých věcí pojištěné osoby z místa trvalého pobytu 

pojištěného, ke kterému došlo v době zahraniční cesty. 

2. DEFINICE 

Slova uvedená v pojistné smlouvě, přehledu nebo těchto pojistných 
podmínkách tučně mají specifický význam uvedený v tomto článku, nejsou- 
li pro příslušné pojištění definována specificky. 

1. Asistenční služba - Asistenční služba Colonnade s tísňovou linkou: 
+420 221 586 687 (24 hodin); 

2. Bankomat – samoobslužné zařízení vydávající držitelům platebních karet 
peněžní hotovost při použití platební karty; 

3. Cestovní agentura – podnikatel se sídlem na území České republiky, 
provozující živnost provozování cestovní agentury a průvodcovské činnosti 
v oblasti cestovního ruchu ve smyslu bodu č. 71 přílohy č. 4 nařízení vlády 
č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění 
pozdějších předpisů, spočívající ve zprostředkování prodeje jednotlivých 
služeb cestovního ruchu pro jinou cestovní kancelář nebo cestovní 
agenturu; 

4. Cestovní kancelář – podnikatel provozující živnost provozování cestovní 
kanceláře ve smyslu přílohy č. 3 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., 
o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů, 
se sídlem na území České republiky; 

5. Dítě – dítě pojištěného, a to jak vlastní nebo adoptované či dítě žijící 
s pojištěným ve společné domácnosti, které je nesezdané a mladší 18 let 
za podmínky, že je živeno pojištěným; 

6. Divoká a exotická zvířata – zvířata, která nejsou obvykle chována ve 
společné domácnostmi s lidmi ani v jiném obdobném místě jako domácí 
mazlíčci; 

7. Doprovod – fyzická osoba cestující společně s pojištěnou osobou; 
8. Duševní porucha – nemoc klasifikovaná v Mezinárodní klasifikaci nemocí 

Světové zdravotnické organizace (MKN 10) jako duševní porucha nebo 
porucha chování (F00-F99); 

9. Geografická zóna 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); 

10. Geografická zóna svět – kdekoliv na světě s výjimkou jakýchkoliv cest do 
nebo přes území těchto zemí: Libérie, Súdánu, Irán, Sýrie, Severní Korea 
a území Krymu; 

11. Hospitalizace – přijetí pojištěné osoby na lůžkové oddělení nemocnice či 
jiného zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči jako 
hospitalizovaného pacienta na dobu minimálně 24 hodin v důsledku 
nemoci či úrazu; 

12. Hurikán – vítr o rychlosti vyšší než 24 metru za vteřinu a se schopností 
způsobit škody velkého rozsahu; není-li možné zjistit intenzitu větru, pak 
bude tato intenzita posouzena podle skutkových okolností v místě, kde 
mělo k hurikánu dojít či v místě jemu bezprostředně přilehlém; 

13. Chronické onemocnění – nemoc, která je v souladu dostupným stupněm 
lékařského poznání charakterizována jako dlouhotrvající, trvalá či mající 

opakující se příznaky, a která byla diagnostikována, léčena či se projevily 
její příznaky v rámci 24 měsíců přede dnem uzavření pojistné smlouvy; 

14. Kroupy – atmosférická srážka skládající se z kousků ledu (krup); 
15. Lavina/sesuv půdy – náhlý posun nebo svalení masy sněhu, ledu, bahna 

či kamenů ze svahu v horském či zvlněném terénu; 
16. Léčebné výlohy – náklady vynaložené pojištěnou osobou mimo území 

České republiky a zemi trvalého pobytu pojištěné osoby na lékařské 
služby a ošetření (ambulantní i v rámci hospitalizace, včetně ošetření 
zubařem) včetně nákladů na léky a obvazy nezbytné za účelem umožnění 
pojištěné osobě převoz či návrat do České republiky a zemi trvalého 
pobytu pojištěné osoby; 

17. Lékař – lékař registrovaný k výkonu lékařské praxe, který není pojištěnou 
osobou, osobou blízkou pojištěné osoby; zaměstnancem pojistníka či 
zaměstnancem pojištěné osoby. 

18. Letecké sporty – létání (gliding), let horkovzdušným balónem, závěsné 
létání (hand-gliding), paragliding, let kluzákem a jakékoli jiné obdobné 
sporty včetně jakýkoli disciplín spojených s pohybem ve vzdušném 
prostoru; 

19. Limit pojistného plnění – maximální částka pojistného plnění uvedená pro 
jednotlivá pojištění v přehledu jako pevně stanovená maximální částka, 
kterou pojistitel poskytne z toho pojištění; 

20. Loupež – úmyslné odcizení či pokus o odcizení majetku pojištěné osoby 
po předchozím násilném odstranění bezpečnostních opatření či vniknutím 
za použití nástrojů či paklíčů nebo šperháků nebo originálních klíčů, které 
má pachatel u sebe v důsledku předchozího vloupání či loupežného 
přepadení; 

21. Loupežné přepadení – úmyslné odcizení majetku jiné osoby třetí osobou 
za použití násilí či hrozby násilí nebo při využití bezvědomí takové osoby či 
její nemožnosti se bránit nebo použití násilí bezprostředně po odcizení 
majetku/peněz za účelem zachování držby takového majetku; výhradně ve 
vztahu k pojištění podle oddílu 8 se loupežným přepadením rozumí 
úmyslné odcizení peněz pojištěné osoby vybraných z bankomatu za 
použití násilí či hrozby násilí; 

22. Manuální práce – níže uvedené činnosti (ať již prováděné v souvislosti 
s výkonem povolání či vyplývající z pracovního poměru nebo jinak): 
1) zahrnující použití barev, laků, kapalných paliv a rozpouštědel, 

technických a výfukových plynů, horkých technických olejů a tekutin; 
2) v dopravě v souvislosti s vykládkou, nakládkou a manipulací se 

zbožím; 
3) záchranné služby, policie, městské stráže, požárního sboru, 

ozbrojených sil (nikoli však jakékoli manévry pod dohledem 
příslušných vojenských úřadů), bezpečností a strážní služby (bez 
ohledu na to, zda mají příslušníci této služby střelné zbraně či nikoli); 

4) ve stavebnictví, v souvislosti se stavbou tunelů, silnic, mostů, práce 
se stavebními stroji, práce na vnější straně budov a dokončovací 
práce; 

5) v plynárenství, energetice, metalurgii, hornictví, těžkém průmyslu, 
těžařství; 

6) zahrnující používání nebezpečných nástrojů jako například vrtacích 
kladiv, motorových pil, pneumatických kladiv, pil, brusek, 
mechanických obráběcích strojů, jeřábů a stavebních strojů či 
zařízení na stavbu či opravu silnic; 

7) ve výškách nad 5 metrů nad zemí; 
8) na plavidlech. 
Manuální prací se rovněž rozumí činnosti prováděné dozorcem 
v souvislosti s přepravou, tesařem a zemědělcem. 

23. Movitý majetek – následující zařízení a vybavení domácnosti: 
audiovizuální, fotografická, elektronická a počítačová technika, domácí 
elektrické spotřebiče a nábytek; 

24. Nemoc – nemoc, která nastala nahodile a která nevznikla následkem stavu 
či poruchy, v souvislosti se kterými bylo pojištěné osobě přede dnem 
vzniku příslušného pojištění doporučeno, aby podstoupila léčbu. Nemoc 
zahrnuje rovněž infarkt a cévní mozkovou příhody, avšak pouze za 
podmínky, že příslušná pojištěná osoba netrpěla kardiovaskulárním 
onemocnění (včetně arteriální hypertenze a trombózy), cukrovkou či 
poruchou metabolismu (lipidová porucha) přede dnem vzniku příslušného 
pojištění; 

25. Občanský zákoník - zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů; 

26. Obmyšlený - osoba, která má nárok na pojistné plnění v případě smrti 
pojištěné osoby, určená pojištěnou osobou v pojistné smlouvě a není-li 
takto určená, pak osoba podle pravidel občanského zákoníku; 

27. Obydlí – místo trvalého pobytu pojištěné osoby, ať se již jedná o dům či 
byt; 

28. Oprávněná osoba – osoba, která má v případě pojistné události právo na 
pojistné plnění. Oprávněnou osobou v případě smrti pojištěné osoby je 
obmyšlený. Není-li v pojistce nebo těchto pojistných podmínkách 
uvedeno jinak, je oprávněnou osobou pojištěná osoba; 

29. Pod vlivem alkoholu – stav, kdy pojištěná osoba zkonzumovala alkohol, 
který obsahuje nebo který vede k přítomnosti alkoholu v krvi v množství 
větším jak 0,2‰ alkoholu nebo 0,1 mg alkoholu na 1 dm3 vydechnutého 
vzduchu; 

VŠEOBECnÉ POJIstnÉ PODMÍnKY  
INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ESKY 



strana 2

CZ-ITA-ESKY-ALL-0518

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY INDIVIDUÁLNÍ  
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ESKY (CZ-ITA-ESKY-ALL-0518) 

30. Pojistitel – Colonnade Insurance S. A., se sídlem L–2350 Lucemburk, 
rue Jean Piret 1, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském 
Registre de Commerce et des Sociétés, registrační číslo B61605, zapsaná 
v Rejstříku společností pod číslem 01486260, prostřednictvím své pobočky 
Colonnade Insurance S. A., organizační složka, se sídlem Na Pankráci 
1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, identifikační číslo 044 85 297, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,  
oddíl A, vložka 77229. Domovským státem zřizovatele je Lucemburské 
velkovévodství; 

31. Pojistka – pojistka potvrzující uzavření pojistné smlouvy vydaná 
pojistitelem; 

32. Pojistná doba – doba trvání tohoto pojištění uvedená v pojistce; 
33. Pojistník – fyzická nebo právnická osoba označená jako pojistník 

v pojistné smlouvě, která uzavřela s pojistitelem pojistnou smlouvu a je 
povinna platit pojistné; 

34. Pojištěná osoba – fyzická osoba mladší 85 let uvedená v pojistce jako 
pojištěná osoba; 

35. Povodeň – zatopení oblasti v důsledku zvýšení hladiny tekoucí či stojaté 
vody nebo v důsledku přívalového deště nebo stečení vody ze svahů či 
strání v hornatém terénu; 

36. Pravidla ochrany osobních údajů – jsou zásady a pravidla, které používá 
Pojistitel při zpracování osobních údajů v rámci administrace pojistné 
smlouvy, a které jsou dostupné na internetových stránkách Pojistitele. 

37. Přenosné elektronické zařízení – mobilní telefon, fotografické vybavení, 
videokamery, přenosné počítačové vybavení, zařízení určená k přehrávání 
či nahrávání zvuku, video hry; 

38. Přírodní katastrofa – událost spojená s působením přírodních sil, 
způsobující podstatné změny v přírodním prostředí a mající za následek 
seismické otřesy, sopečné výbuchy, požáry, sucha, povodně, hurikány, 
tsunami, ledové jevy na řekách, mořích, jezerech a jiných vodních 
plochách, dlouhodobě přetrvávající extrémní teploty, sesuvy půdy, masivní 
výskyt škůdců, choroby rostlin a živočichů a jiné obdobné následky; 

39. Přívalový déšť – déšť vysoké intenzity s množstvím srážek 10 až 80 mm 
spadlých za dobu menší než 180 minut; není-li možné zjistit intenzitu deště, 
pak bude tato intenzita posouzena podle skutkových okolností v místě, kde 
mělo k přívalovému dešti dojít či v místě jemu bezprostředně přilehlém; 

40. Rizikové těhotenství – těhotenství, které je stanoveno lékařem jako 
těhotenství s rizikovým nebo patologickým průběhem, za podmínky, že tato 
skutečnost vyplývá z těhotenské průkazky či zdravotního záznamu dané 
těhotné ženy; 

41. Rodinný příslušník – manžel/manželka, dítě, rodiče, zákonný zástupce 
cestující s dítětem/dětmi, včetně osvojených dětí, rodiče 
manžela/manželky, sourozenci, vnuci a vnučky a prarodiče pojištěné 
osoby; rodinným příslušníkem se rovněž rozumí další osoby cestující 
s dítětem za podmínky existence pokrevního příbuzenství mezi těmito 
osobami; 

42. Soutěžní nebo profesionální sporty – pravidelný a intenzivní trénink 
v kombinaci s účastí na soutěžích nebo tréninkových akcích či táborech 
spojený s členstvím v klubu, sportovním svazu či organizaci, a to bez 
ohledu na to, zda je takový sport provozován jako výdělečná činnost či 
nikoliv; 

43. Terorismus – jednání zahrnující výhrůžky či skutečné použití síly či násilí 
jakékoli osoby či skupiny osob, jednajících samostatně nebo jménem či ve 
spojení s jakoukoli organizací či vládou, spáchané z politických, 
náboženských, ideologických nebo národnostních pohnutek či důvodů se 
záměrem ovlivnit jakoukoli vládu a/nebo zastrašit veřejnost či jakoukoli její 
část; 

44. Úraz – náhlá, neočekávaná a nepředvídatelná událost způsobená vnějšími 
silami nebo vlastní tělesnou silou nezávisle na vůli pojištěné osoby, ke 
které dojde v pojistné době, v důsledku který utrpí pojištěná osoba újmu 
na zdraví včetně trvalého tělesné poškození a smrti; 

45. Vysoce rizikové sporty – sportovní aktivity prováděné ve vysoce 
rizikových podmínkách, často představující ohrožení lidského života, sporty 
prováděné s cílem zažít extrémní vzrušení. 
Vysoce rizikovými sporty se však nerozumí níže uvedené sporty za 
podmínky, že je pojištěná osoba vykonává při dodržení veškerých zásad 
bezpečnosti pro daný sport a při použití veškerého doporučeného 
a předepsaného bezpečnostního vybavení, tento sport není prováděn jako 
soutěžní nebo profesionální sport: 
1) letecké sporty, řízení jakéhokoli motorového letadla; 
2) bojová umění, sporty pro sebeobranu; 
3) bungee jumping a obdobné sporty; 
4) heliskiing, heliboarding, horolezectví a lezení po skalách (rock 

climbing), speleologie; 
5) rafting a obdobné sporty; 
6) potápění za použití zvláštního vybavení v hloubce pod 18 metrů, 

freediving v hloubce pod 4 metry; 
7) motorové sporty (kromě závodní jízdy na čtyřkolkách (amateur 

quad)), jízda na motorových skútrech či lodích (s výjimkou 
amatérského jet ski a plachtění na motorových lodích); 

8) účast na expedicích přežití do míst charakterizovaných extrémními 
klimatickými nebo přírodními podmínkami jako jsou pouště, vysoké 

hory (nad 5 500 metrů nad mořem), buš, póly, džungle, ledové či 
sněhoví terény vyžadující ochranné nebo bezpečnostní vybavení; 

46. Zahraniční cesta – cesta pojištěné osoby mimo Českou republiku a zemi 
trvalého pobytu pojištěné osoby; 

47. Zájezd – cesta a pobyt v zahraničí zahrnující alespoň dvě služby v oblasti 
cestovního ruchu tvořící jednotný program a za jednotnou cenu, za 
podmínky, že tyto služby jsou organizovány cestovní kanceláří a zahrnují 
ubytování nebo trvají nejméně 24 hodin, nebo, jedná-li o program se 
změnou míst, zahrnují ubytování v hotelu či hostelu; 

48. Zavazadlo – kufry, tašky, toaletní kufříky, batohy a obdobné předměty 
včetně jejich obsahu, tj. oblečení, obuvy, parfémů, malých spotřebičů 
(vysoušeče vlasů, kulmy, žehličky, holicího strojku), léků předepsaných 
lékařem, měřičů krevního tlaku, glukometrů, invalidních vozíků (vyžaduje-li 
zdravotní stav pojištěné osoby jeho používání), kočárků, drobných dárků 
a upomínkových předmětů. 

49. Země trvalého pobytu – země, ve které pojištěná osoba pobývá alespoň 
po dobu jednoho roku a kde uskutečňuje převážnou část svého profesního 
a osobního života. Zemí trvalého pobytu není země, ve které pojištěná 
osoba pobývá pouze za účelem vzdělání nebo kam byla vyslána 
z pracovních důvodů; 

50. Zdravotnické zařízení – nemocnice či jiné obdobné zařízení přijímající 
hospitalizované pacienty, poskytující lékařskou péči, včetně lékařských 
zákroků a vyšetření, a to na celodenní bázi ze strany kvalifikovaného 
lékařského personálu. Zdravotnických zařízením však nejsou jakákoli 
střediska sociální péče, centra pro duševně nemocné, hospici pro pacienty 
s rakovinou, protidrogová centra a centra poskytující péči v souvislosti 
s jakoukoli jinou závislostí, sanatoria, rehabilitační a rekreační střediska; 

3. UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY, POJISTNÁ DOBA 

Pojistná smlouva je uzavřena okamžikem zaplacení pojistného. 
Pojistná doba je uvedena v pojistce. Tato pojistná doba může být 
nejméně 1 den a nejvíce 364 dní. 
Je-li pojistná smlouva uzavírána ve prospěch třetí osoby, zavazuje se 
pojistník informovat tuto pojištěnou osobu o tomto pojištění a na žádost 
pojistitele kdykoli doložit souhlas této pojištěné osoby. Má-li být pojistné 
plnění z jakéhokoliv pojištění podle těchto pojistných podmínek poskytnuto 
pojistníkovi namísto pojištěné osoby či obmyšleného, musí pojistník 
prokázat pojistiteli souhlas pojištěné osoby s touto skutečností 
nejpozději do dne, kdy nastala pojistná událost; pro vyloučení pochybností 
se uvádí, že pojištění nezaniká uplynutím tří měsíců ode dne uzavření 
pojistné smlouvy v případě, že tento souhlas nebude pojistiteli prokázán. 
Nebude-li tento souhlas prokázán, bude pojistné plnění poskytnuto 
pojištěné osobě a v případě její smrti obmyšlenému určenému podle 
občanského zákoníku. 

4. ÚZEMNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ 

Územní rozsah tohoto pojištění je uveden v pojistce a je jím podle volby 
pojistníka buď geografická zóna Evropa nebo geografická zóna svět. 

5. VARIANTY POJIŠTĚNÍ 

Toto pojištění může být sjednáno v těchto variantách: 
1) individuální varianta, kdy je pojistník zároveň jedinou pojištěnou 

osobou; 
2) rodinná varianta, kdy jsou pojištěnými osobami rodinní příslušníci 

pojistníka; 
3) skupinová varianta, kdy jsou alespoň dvě pojištěné osoby, které 

však nejsou rodinní příslušníci pojistníka; 
V případě rodinné a skupinové varianty musí být všechny pojištěné osoby 
pojištěny ve stejném rozsahu a za stejných podmínek. 

6. POČÁTEK A KONEC POJISTNÉ DOBY, ZÁNIK POJIŠTĚNÍ 

Počátkem a koncem pojištění je: 
1) V případě pojištění Léčebných výloh a asistenčních služeb, 

Úrazového pojištění, Pojištění odpovědnosti a Ztráty, krádeže či 
poškození zavazadel – počátkem 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; 

2) V případě pojištění Zrušení zahraniční cesty v nouzových situacích – 
počátkem okamžik uzavření pojistné smlouvy (tj. okamžik zaplacení 
pojistného) a koncem 
‒ okamžik odletu uvedený na letence; 
‒ okamžiku odjezdu vlaku uvedený na cestovním dokladu; 
‒ okamžiku odjezdu autobusu uvedený na cestovním dokladu; 
‒ předposlední den pobytu v hotelu, je-li předmětem služby 

ubytování v hotelu; 
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3) V případě pojištění Odcizení peněz vybraných z bankomatu – 
počátkem okamžik zahájení zahraniční cesty pojištěnou osobou 
a koncem okamžik návratu pojištěné osoby do České republiky či 
země trvalého pobytu; 

4) V případě pojištění Odcizení movitých věcí z místa trvalého pobytu 
pojištěné osoby – počátkem okamžik, kdy pojištěná osoba opustí 
svoje místo trvalého pobytu v den plánovaného zahájení cesty 
a koncem okamžik návratu pojištěné osoby do svého místa trvalého 
pobytu, nejpozději však uplynutím 24 hodin od okamžiku plánovaného 
návratu pojištěné osoby. 

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že trvání pojištění nepřesáhne nikdy 
pojistnou dobu uvedenou v pojistce. Pojištění dále zaniká: 
a) není-li v pojistce uvedeno jinak, dnem, kdy pojištěná osoba 

dosáhne 85 let; 
b) okamžikem opuštění zemí spadajících do geografického vymezení 

území, na které se toto pojištění vztahuje, uvedeného v pojistce; 
c) zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem smrti 

pojištěné osoby nebo dnem odmítnutí pojistného plnění; 
d) výpovědí kterékoliv ze stran v případech stanovených občanským 

zákoníkem, zejména do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné 
smlouvy nebo do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné 
události; 

e) odstoupením v případech stanovených občanským zákoníkem; 
f) marným uplynutím lhůty uvedené v upomínce pojistitele k zaplacení 

dlužného pojistného; a 
g) v dalších případech stanovených občanským zákoníkem. 
Pro vyloučení pochybností se však uvádí, že týká-li se kterýkoliv z důvodů 
zániku pojištění uvedených výše pouze konkrétní pojištěné osoby, zaniká 
pouze dotčené pojištění a pouze ve vztahu k příslušné pojištěné osobě. 
Pokud se pojištěná osoba v okamžiku uzavření pojistné smlouvy nachází 
mimo území České republiky nebo země trvalého pobytu, pojištění dle 
této pojistné smlouvy nevznikne dříve než uplynutím 5 dní ode dne 
následujícího po dni, kdy byla pojistná smlouva uzavřena, avšak ne dříve 
než v okamžiku zaplacení pojistného. 

7. ODSTOUPENÍ OD POJISTNÉ SMLOUVY 

Pojistník může odstoupit od pojistné smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 
14 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy, s výjimkou cestovního pojištění 
s pojistnou dobou kratší než jeden měsíc. 
V takovém případě nám prosím zašlete oznámení o odstoupení od pojistné 
smlouvy na naši korespondenční adresu Colonnade Insurance S.A., 
organizační složka, Na Pankráci 1683/127, 140 00, Praha 4. 

8. POJISTNÉ 

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. Pojistné je sjednáno jako jednorázové a v českých korunách. 
Pojistné se považuje za uhrazené okamžikem připsání na účet pojistitele. 

9. OBECNÉ VÝLUKY 

Toto pojištění se dále nevztahuje na jakékoliv škodné události, které vznikly 
v důsledku či v souvislosti s: 
1) jakýmikoli nemocemi či následky úrazů, ke kterým došlo mimo 

pojistnou dobu; 
2) nepodstoupením očkování ze strany pojištěné osoby nebo jakékoli 

jiné preventivní léčby před cestou do zemí, kde je taková léčba 
vyžadována či doporučována; 

3) událostmi, ke kterým došlo na území České republiky nebo země 
trvalého pobytu pojištěné osoby; 

4) duševními poruchami nebo nemocemi, neurózami, depresemi, a to 
včetně takových, které jsou následkem úrazu, souvisejí s léčbou 
nebo vyplývají z psychoanalytické nebo psychoterapeutické léčby; 

5) pohlavně přenositelnými chorobami, AIDS nebo virem HIV; 
6) újmou způsobenou přímo či nepřímo pojištěnou osobu pod vlivem 

alkoholu, návykových látek, omamných či psychotropních látek či 
léků, které nebyly předepsány lékařem nebo které lékařem 
předepsány byly, avšak jejich užívání neodpovídalo doporučení 
lékaře; 

7) újmou způsobenou pojištěnou osobou, jakoukoli osobou z podnětu 
pojištěné osoby včetně újmy způsobené úmyslně či v důsledku 
hrubé nedbalosti, záměrným sebepoškozením, sebevraždou či 
pokusem o sebevraždu (bez ohledu na psychický stav pojištěné 
osoby); 

8) epidemiemi nebo znečištěním jakéhokoli typu (včetně radioaktivního 
nebo ionizujícího záření); 

9) sociálními nepokoji, stávkami, sabotážemi nebo převraty; 
10) lokálními či mezinárodními válečnými aktivitami a terorismem, 

okolnostmi během aktivní účasti na událostech v oblasti zasažené 
lokálními nebo mezinárodními válečnými aktivitami nebo terorismem; 

11) účastí pojištěné osoby v bojích nebo pokusem či spácháním 
trestného činu pojištěnou osobou; 

12) pobytem pojištěné osoby v místech s omezeným přístupem; 
13) porušením zákonů a místních právních předpisů včetně jakýkoli 

vyhlášek a nařízení a zákazu stanovených orgány místní správy 
a samosprávy; 

14) provozováním sportu pojištěnou osobou v místech, kde k takovému 
provozování není oprávněna; 

15) lovem zvěře pojištěnou osobou; 
16) vysoce rizikovými sporty; 
17) leteckými nehodami, ledaže je pojištěná osoba pasažérem letadla 

provozovaného aerolinkami mající příslušná oprávnění k takovému 
provozu letadla; 

18) nedodržením obecně uznávaných bezpečnostních pravidel; 
19) řízením vozidla pojištěnou osobou bez platného řidičského 

oprávnění či pod vlivem alkoholu, návykových látek, omamných či 
psychotropních látek; 

20) účastí pojištěné osoby na závodech jako řidič, asistent řidiče nebo 
pasažér jakéhokoli motorového vozidla, včetně jakýkoli testovacích 
nebo zkušebních jízd; 

21) činností kaskadéra; 
22) účastí na jakýkoli manévrech prováděných pod dozorem příslušných 

vojenských orgánů nebo akcí polovojenských skupin; 
23) prováděním manuální práce; 
24) provozováním soutěžních nebo profesionálních sportů. 
Toto pojištění se dále nevztahuje na osoby, kterou jsou uvedeny ve 
vládních seznamech či policejních databázích jako skuteční či potenciální 
teroristé, členové teroristických organizací, drogoví dealeři nebo nelegální 
dodavatelé jaderných, chemických nebo biologických zbraní. 

10. PREVENČNÍ POVINNOST 

Pojistník a každá pojištěná osoba musí učinit veškerá přiměřená 
opatření, aby zabránila vzniku pojistné události a případně zmírnila její 
následky a dále musí vynaložit veškeré úsilí, které od ní lze rozumně 
požadovat, aby získala zpět jakýkoli ztracený či odcizený majetek, na který 
se vztahuje jakékoliv pojištění. 

11. OZNÁMENÍ ŠKODNÉ UDÁLOSTI A POVINNOSTI POJIŠTĚNÉ OSOBY 

Pojistník, pojištěná osoba nebo oprávněná osoba jsou povinni: 
a) jakoukoliv škodnou událost oznámit asistenční službě bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin, kdy taková škodná 
událost nastala a uvést zejména tyto informace: 
(i) číslo pojistné smlouvy a jméno pojištěné osoby, které se 

škodná událost týká; 
(ii) přesný popis škodné události a zdravotního stavu pojištěné 

osoby; 
(iii) informaci o tom, jaké asistenční služby jsou v souvislosti se 

škodnou událostí požadovány; 
(iv) telefonní číslo, na kterém může asistenční služba kontaktovat 

pojištěnou osobu nebo osobu jednající jejím jménem; 
b) předložit pojistiteli ve formě jím požadované a na své náklady 

veškeré doklady, které prokazují nárok na pojistné plnění, a to 
zejména níže uvedené doklady, doklady specifikované u příslušného 
pojištění níže, popřípadě další nezbytné doklady vyžádané 
pojistitelem: 
(i) formulář pojistitele hlášení škodné události; 
(ii) v případě úrazu nebo nemoci příslušné lékařské zprávy, ze 

kterých bude zřejmá povaha a rozsah následků úrazu či nemoci 
a přesná diagnóza; 

(iii) pokud jde o léčebné výlohy – veškeré faktury a doklady, které 
umožní pojistiteli stanovit celkovou výši léčebných a jiných 
výloh, které vznikly pojištěné osobě; 

(iv) v případě smrti – originál úmrtního listu či prohlášení za mrtvého 
(nebo jeho ověřenou kopii) a veřejné listiny potvrzující totožnost 
obmyšleného; 

(v) případné policejní zprávy, nebo jakékoli jiné úřední zprávy, 
protokoly či záznamy. 

c) poskytnout pojistiteli veškeré další informace či jinou součinnosti 
potřebné za účelem šetření škodné události. 

Pojištěná osoba je dále povinna podrobit se na výzvu pojistitele, resp. 
asistenční služby, lékařskému vyšetření lékařem určeným pojistitelem; 
náklady takového vyšetření hradí pojistitel. Pojištěná osoba je rovněž 
povinna řídit se pokyny pojistitele, resp. asistenční služby v souvislosti 
se škodnou událostí a udělit pojistiteli, resp. asistenční služby plné moci 
pro účely šetření a likvidace pojistné události. 
V případě, že pojištěná osoba nemůže z důvodu, které nastaly bez 
zavinění či přispění této pojištěné osoby, oznámit pojistiteli vynaložení 
nákladů, na které se vztahuje toto pojištění, a vyžádat si předchozí souhlas 
pojistitele s jejich vynaložením, může takové oznámení učinit neprodleně 
po odpadnutí této překážky, nejpozději však ve lhůtě 7 dnů ode dne, kdy 
k odpadnutí překážky došlo. 
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V případě, že v souvislosti s hrozící nebo nastalou pojistnou událostí 
pojištěné osoby vzniklo proti jinému právo na náhradu újmy nebo jiné 
obdobné právo, přechází výplatou pojistného plnění toto právo na 
pojistitele, a to až do výše částek, které pojistitel vyplatil. Pojištěná 
osoba je povinna postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit 
právo na náhradu újmy nebo jiné obdobné právo, které mu v souvislosti 
s pojistnou událostí vzniklo, a za tímto účelem provést veškerá nutná 
jednání a poskytnout písemné podklady. Pojištěná osoba je povinna se 
zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo práva pojistitele podle tohoto 
ustanovení jakkoli ohrozit. 

12. DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ 

Bylo-li v důsledku porušení povinnosti pojistníka nebo pojištěné osoby při 
jednání o uzavření pojistné smlouvy nebo o její změně sjednáno nižší 
pojistné, má pojistitel právo pojistné plnění snížit o takovou část, jaký je 
poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které měl obdržet. 
Mělo-li porušení povinnosti pojistníka, pojištěné osoby nebo jiné osoby, 
která má právo na pojistné plnění, podstatný vliv na vznik pojistné události, 
její průběh, na zvětšení rozsahu jejích následků nebo na zjištění či určení 
výše pojistného plnění, má pojistitel právo snížit pojistné plnění úměrně 
k tomu, jaký vliv mělo toto porušení na rozsah pojistitelovy povinnosti 
plnit. 
Pojistitel může plnění z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže příčinou 
pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné 
události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně 
v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně 
zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti 
v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel 
za jiných podmínek. 

13. PODVODNÉ UPLATNĚNÍ NÁROKU NA POJISTNÉ PLNĚNÍ 

Pokud pojistník, pojištěná osoba nebo oprávněná osoba uvede při 
uplatňování práva na pojistné plnění vědomě nepravdivé nebo hrubě 
zkreslené údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje 
týkající se této události zamlčí, může pojistitel pojistné plnění odmítnout. 

14. ROZHODNÉ PRÁVO A SOUDNÍ PŘÍSLUŠNOST 

Pojistná smlouva a pojištění se řídí právem České republiky a spory z ní 
vyplývající budou předloženy k rozhodnutí českým soudům. 

15. FORMA JEDNÁNÍ A DORUČOVÁNÍ 

Právní jednání směřující ke vzniku či zániku pojištění vyžadují písemnou 
formu. Právní jednání směřující ke změně pojištění nebo jakákoliv 
oznámení či sdělení mohou být učiněna i v jiné textové podobě (například 
elektronicky emailem); pojistitel je však oprávněn vyžádat si doplnění 
příslušného jednání, oznámení či sdělení v písemné formě. Právní jednání 
a oznámení je třeba zasílat pojistiteli na následující adresu, případně na 
jinou adresu, kterou pojistitel oznámí později pojistníkovi: 
Colonnade Insurance S.A., organizační složka 
Na Pankráci 1683/127 
140 00 Praha 4 
Veškerá oznámení vůči pojistníkovi budou zasílána na jeho adresu 
uvedenou v pojistné smlouvě, případně na jinou adresu, kterou pojistník 
oznámí později pojistiteli. Jakoukoliv změnu takové doručovací adresy je 
pojistník povinen pojistiteli oznámit bez zbytečného odkladu. 
Neoznámení této změny se pro účely doručování považuje za zmaření 
dojití a příslušná zásilka bude považována za řádně doručenou třetím 
dnem po jejím odeslání (resp. patnáctý den v případě doručovací adresy 
mimo území České republiky). 
Jakékoliv oznámení nebo sdělení, které má být doručeno pojistníkovi, 
pojištěné osobě nebo oprávněné osobě, se bude považovat za doručené 
okamžikem, kdy adresát toto oznámení nebo sdělení skutečně převzal 
nebo okamžikem, kdy jeho přijetí odmítnul, případně v jiných případech, 
které se považují za doručení podle občanského zákoníku. 

16. STÍŽNOSTI 

Pojistitel vynaloží veškeré úsilí, aby pojistníkovi a pojištěné osobě byly 
poskytnuty kvalitní služby. Pokud však pojistník nebo pojištěná osoba 
nebudou spokojeni se službami pojistitele, mohou se obrátit na: 
a) pojišťovacího zprostředkovatele, jehož prostřednictvím byla pojistná 

smlouva uzavřena, nebo 
b) Colonnade Insurance S.A., organizační složka 

Na Pankráci 1683/127 
140 00 Praha 4 
Tel.: +420 234 108 311, Fax: +420 234 094 099 

Pojistitel se vynasnaží vyřešit jakýkoli problém přímo s pojistníkem nebo 
pojištěnou osobou, pokud však nebude schopen vyhovět, může se 
pojistník nebo pojištěná osoba obrátit na Českou národní banku, na 

adrese Česká národní banka, sekce regulace a dohledu nad pojišťovnami, 
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Tel.: 224 411 111, Fax: 224 412 404. Na 
Českou národní banku se lze obracet i přímo. 

17. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V rámci administrace Pojistné smlouvy dochází ke zpracování osobních 
údajů. Bližší informace o tom, jakým způsobem, za jakým účelem a po 
jakou dobu bude ke zpracování těchto osobních údajů docházet, včetně 
veškerých práv, které lze v této souvislosti uplatnit, jsou k dispozici na 
internetových stránkách Pojistitele pod následujícím odkazem: 
https://www.colonnade.cz/ochrana-osobnich-udaju/. 
V případě, že bude Pojistník odlišnou osobou od Pojištěného a/nebo 
Oprávněné osoby, je povinen seznámit tyto osoby s Pravidly ochrany 
osobních údajů, a to nejpozději do jednoho měsíce od poskytnutí osobních 
údajů těchto osob Pojistiteli. 

18. DAŇE 

Daňové aspekty soukromého pojištění jsou podrobně upraveny v zákoně č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů. Osvobození plnění z pojištění od daně 
z příjmů je možné pouze za podmínek uvedených v § 4 tohoto zákona. 

19. DALŠÍ POPLATKY 

Pokud je při uzavírání pojištění používáno prostředků komunikace na 
dálku, nejsou vedle pojistného účtovat žádné jiné poplatky. Případné 
poplatky za telekomunikační nebo poštovní služby hradí pojistník. 

20. ÚČINNOST 

Tyto VPP nabývají účinnosti 25. 5. 2018. 
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ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY 
INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ESKY 

	

(CZ-ITA-ESKY-SIT-0518) 
	

JEDNOTLIVÉ TYPY POJISTNÉHO KRYTÍ PRO ZÁKAZNÍKY ESKY.CZ 
	

1. LÉČEBNÉ VÝLOHY A ASISTENČNÍ SLUŽBY 
	

Pojištění podle tohoto oddílu se vztahují na níže uvedené pojistné události, 
ke kterým dojde následkem úrazu, který pojištěná osoba utrpí v pojistné 
době, následkem nemoci, která bude pojištěné osobě poprvé 
diagnostikována v průběhu pojistné doby  nebo jiné události vymezené 
v příslušném ustanovení, která nastala v průběhu pojistné doby. 

1.1 Léčebné výlohy 
Pokud zdravotní stav pojištěné osoby v důsledku nemoci či úrazu, ke 
kterém došlo v průběhu zahraniční cesty, vyžaduje v průběhu takové 
zahraniční cesty zahájení léčby do 24 hodin od okamžiku, kdy k takovému 
úrazu či nemoci došlo, poskytne pojistitel pojištěné osobě pojistné 
plnění ve formě náhrady níže specifikovaných léčebných výloh na její 
související léčbu za účelem umožnění návratu pojištěné osoby do místa 
trvalého pobytu pojištěné osoby či do zdravotnického zařízení na území 
České republiky či země trvalého pobytu pojištěné osoby a dále nákladů 
na převoz této osoby do České republiky či země trvalého pobytu 
pojištěné osoby, maximálně však do výše příslušného limitu pojistného 
plnění za každou pojistnou událost v důsledku jednoho úrazu či nemoci či 
série souvisejících úrazů nebo nemocí ve vztahu ke každé pojištěné 
osobě. 
Za  léčebné  výlohy  se  pro  účely  tohoto  pojištění  považují  obvyklé 
a přiměřené náklady vynaložené mimo území České republiky nebo zemi 
trvalého pobytu pojištěné osoby: 
(a) na lékařské vyšetření a lékařskou, chirurgickou či jinou zdravotní péči 

či léčbu poskytovanou nebo předepsanou lékařem; 
(b) veškeré poplatky nemocnici, záchranné službě či lékaři; 
(c) na pobyt ve zdravotnickém  zařízení  včetně  nákladů  na  léky, 

lékařské vyšetření a zákroky, jejichž provedení nemůže být s ohledem 
na  zdravotní stav pojištěné osoby provedeno na území  České 
republiky nebo zemi trvalého pobytu pojištěné osoby; 

(d) na cestu lékaře z nejbližšího zdravotnického zařízení či jiného 
lékařského centra do místa pobytu pojištěné osoby, vyžaduje-li to 
zdravotní stav pojištěné osoby; 

(e) na léky a léčebné přípravky, náhražky plasmy, ortopedické pomůcky 
(např. umělé končetiny,  berle)  předepsané lékařem  s výjimkou 
doplňků stravy, povzbuzujících a kosmetických přípravků; 

(f) na převoz pojištěné osoby z místa, kde došlo k úrazu či kde se 
projevila nemoc do nejbližšího zdravotnického zařízení či  jiného 
lékařského centra či do jiného zdravotnického zařízení či jiného 
lékařského centra za podmínky, že zařízení, kde je pojištěná osoba 
hospitalizována neposkytuje lékařskou péči odpovídající zdravotnímu 
stavu pojištěné osoby, a to na základě doporučení ošetřujícího 
lékaře a po konzultaci s asistenční službou; 

(g) na akutní lékařské ošetření v souvislosti s těhotenstvím  včetně 
nákladů na převoz do zdravotnického zařízení či jiného lékařského 
centra; 

(h) na dentální ošetření v případě akutní bolesti a zánětlivého stavu, 
maximálně  však  do  výše  150  EUR  za  všechny  pojistné  události 
v průběhu pojistné doby; 

(i) na použití dekompresní komory v lékařsky odůvodněných případech.  
V případě  nutnosti  hospitalizace  pojištěné  osoby  je  pojištěná  osoba 
povinna  postupovat  v souladu  s pokyny  pojistitele,  resp.  asistenční 
služby, zejména ve vztahu k výběru zdravotnického zařízení. 

1.2 Automatické prodloužení pojistného krytí 
Pojištění podle tohoto ustanovení se automaticky prodlužuje po dobu, po 
kterou je návrat pojištěné osoby zpožděn z níže uvedených důvodů, 
maximálně však po dobu 48 hodin: 
(a) poruchy dopravního prostředku (ať již se jedná o dopravní prostředek 

poskytující dopravu po zemi, vodě či ve vzduchu); 
(b) vyšší moci: oheň, hurikán, povodeň, přívalový déšť, krupobití, 

sopečný popel; 
(c) laviny, úderu blesku, zemětřesení, posunu či sesuvu půdy, výbuchu či 

pádu letadla; 
(d) záchranných operací probíhajících v souvislosti s událostmi vyšší 

moci uvedenými v bodě (b) výše; 
(e) zrušení nebo zpoždění veřejné dopravy v důsledku nepříznivého 

počasí; 
(f) nehody dopravního prostředku (ať již se jedná o dopravní prostředek 

poskytující dopravu po zemi, vodě či ve vzduchu); 
za  podmínky,  že  pojištěná  osoba  takové  zpoždění  nezpůsobila  ani 
k němu jakkoli nepřispěla. 
Pojištěná osoba je povinna kontaktovat asistenční službu bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozví, že k výše uvedenému zpoždění 
došlo či může dojít a doložit pojistiteli doklady prokazující vznik zpoždění, 
dobu jeho trvání a důvody; v případě zpoždění z důvodu poruchy 
dopravního prostředku pak zejména doklad o opravě nebo  odtahu 
takového dopravního prostředku nebo písemné potvrzení vystavené 
příslušným dopravcem. 

1.3 Asistenční služby 

Pojištěná osoba musí v případě potřeby lékařské pomoci během 
zahraniční cesty neprodleně kontaktovat čtyřiadvaceti hodinovou tísňovou 
linku asistenční služby, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku události, 
která může mít za následek vznik práva na pojistné plnění.  Pojištěná 
osoba  je  povinna  postupovat  v souladu  s pokyny  asistenční  služby 
a poskytnout jí veškeré požadované informace a další součinnost. 
V případě asistenčních služeb zahrnujících převoz do země trvalého 
pobytu pojištěné osoby, bude tato služba poskytnuta za podmínky, že 
pojištěná osoba či jiná osoba, které se převoz v souladu s příslušným 
ustanovením tohoto oddílu pojistných podmínek týká, uhradí část nákladů 
převyšujících náklady, na které se vztahuje toto pojištění (tj. rozdíl mezi 
náklady na převoz na dopravu do České republiky a náklady na převoz do 
země trvalého pobytu pojištěné osoby). V případě, že tato část nákladu 
nebude uhrazena, zajistí asistenční služba převoz pouze na území České 
republiky. 
V případě, že jsou náklady z níže uvedených asistenčních služeb hrazeny 
z tohoto pojištění, budou tyto náklady hrazeny maximálně do výše 
příslušného limitu pojistného plnění za každou pojistnou událost vztahu 
ke každé pojištěné osobě. 

1.3.1 Převoz pojištěné osoby na území České republiky nebo země trvalého 
pobytu pojištěné osoby 
Asistenční služba zajistí převoz pojištěné osoby do zdravotnického 
zařízení na území České republiky nebo země trvalého pobytu pojištěné 
osoby, vyžaduje-li to zdravotní stav pojištěné osoby a plánovaný způsob 
dopravy není možné z tohoto důvodu využít. 
Převoz pojištěné osoby je realizován takovým prostředkem dopravy, který 
odpovídá zdravotnímu stavu této pojištěné osoby poté, co byla pojištěné 
osobě poskytnuta nezbytná lékařská péče, která takový převoz pojištěné 
osoby umožní. 
O nutnosti a proveditelnosti přepravy pojištěné osoby rozhoduje 
asistenční služba; asistenční služba rovněž se souhlasem ošetřujícího 
lékaře rozhoduje o místě, kam bude pojištěná osoba  převezena. 
Pojistitel hradí náklady na výše uvedený převoz pojištěné osoby  do 
České republiky nebo země trvalého pobytu pojištěné osoby; 
poskytnutím této asistenční služby nedochází ke snížení limitu pojistného 
plnění. 
V případě, kdy je převoz pojištěné osoby zařizován ze strany rodinného 
příslušníka pojištěné osoby či třetí osoby, poskytne pojistitel pojištěné 
osobě náklady na tento převoz, maximálně však ve výši nákladů, které by 
byly vynaloženy, kdyby byl převoz zajišťován asistenční službou na 
území České republiky. 

1.3.2 Převoz ostatků pojištěné osoby 
V případě úmrtí pojištěné osoby během zahraniční cesty v důsledku 
nemoci či úrazu, zajistí asistenční služba se souhlasem rodinného 
příslušníka pojištěné osoby: 
(a) převoz ostatků pojištěné osoby na místo, kde mají být tyto ostatky 

pohřbeny, za podmínky, že se toto místo nachází na území České 
republiky nebo země trvalého pobytu pojištěné osoby. Pojistitel 
hradí náklady na výše uvedený převoz pojištěné osoby do České 
republiky nebo země trvalého pobytu pojištěné osoby; poskytnutím 
této asistenční služby nedochází ke snížení limitu pojistného 
plnění. V případě převozu ostatků do nebo země trvalého pobytu 
pojištěné osoby hradí pojistitel náklady spojené s tímto převozem 
maximálně do výše nákladů, které by byly vynaloženy, kdyby se 
jednalo o převoz do České republiky. 

(b) převoz  rakve  s ostatky  pojištěné  osoby,  maximálně  však  do  výše 
1 000 EUR. 

O způsobu a prostředku přepravy rozhoduje asistenční služba.  
Asistenční služba rovněž může rovněž zajistit kremaci pojištěné osoby 
a převoz urny (popele) na území České republiky nebo země trvalého 
pobytu pojištěné osoby a dále na pohřeb pojištěné osoby v zahraniční; 
pojistitel však hradí náklady v souvislosti s takovou kremací či pohřbem 
maximálně do výše nákladů, které by byly asistenční službou vynaloženy, 
kdyby  se  jednalo  o převoz  ostatků  pojištěné  osoby  na  území  České 
republiky. 
V případě, kdy  je  převoz  ostatků  pojištěné  osoby  zařizován  ze  strany 
rodinného příslušníka pojištěné osoby či třetí osoby, poskytne pojistitel 
takové osobě náklady na tento převoz, maximálně však ve výši nákladů, 
které by byly vynaloženy, kdyby byl převoz zajišťován asistenční službou 
na území České republiky. 

1.3.3 Předání zprávy v případě neočekávané události 
V případě neočekávané události, kterou pojištěná osoba nezpůsobila ani 
k ní jakkoli nepřispěla, a v důsledku které dojde ke zpoždění či změně trasy 
zahraniční cesty pojištěné osoby, doručí asistenční služba na žádost 
pojištěné osoby zprávu určené fyzické či právnické osobě. 

1.3.4 Převoz  doprovodu  pojištěné  osoby  při  zahraniční  cestě  v případě 
úmrtí pojištěné osoby 
V případě úmrtí pojištěné osoby v důsledku nemoci či úrazu během 
zahraniční cesty, zajistí asistenční služba převoz rodinného příslušníka 
pojištěné osoby, který doprovázel pojištěnou osobu během zahraniční 
cesty v okamžiku jejího úmrtí, a to do České republiky nebo země 
trvalého pobytu pojištěné  osoby za podmínky,  že  plánovaný  způsob 
dopravy není možné z tohoto důvodu využít. Pojistitel hradí náklady na 
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převoz těchto osob vlakem nebo autobusem (v případě, že by cesta vlakem 
nebo autobusem měla přesáhnout 12 hodin, náklady na cestu letadlem ve 
třídě Economy), maximálně však do výše nákladů, které by  byly 
vynaloženy, kdyby byl převoz zajišťován asistenční službou na území 
České republiky. Poskytnutím této asistenční služby nedochází ke snížení 
limitu pojistného plnění. 

1.3.5 Převoz nezletilých dětí pojištěné osoby a náklady na jejich pobyt 
V případě hospitalizace  či úmrtí pojištěné osoby  v důsledku  úrazu  či 
nemoci během zahraniční cesty, zajistí asistenční služba převoz 
nezletilého dítěte (dětí) pojištěné osoby cestujícího společně s touto 
pojištěnou osobou za podmínky, že toto dítě (děti) bylo během cesty 
výhradně v péčí této pojištěné osoby, a to do České republiky, země 
trvalého pobytu pojištěné osoby, místa trvalého pobytu osoby, která má 
podle pojištěné osoby převzít péči o příslušné dítě (děti) nebo místa 
hospitalizace pojištěné osoby. 
Pojistitel  hradí  náklady  na  převoz  těchto  osob  a dále  rovněž  náklady 
v souvislosti s ubytováním a stravováním těchto osob maximálně ve výši 
150 EUR na den po dobu nejvýše 7 dnů. Pojistitel hradí náklady na převoz 
těchto  osob   vlakem  nebo   autobusem   (podle   rozhodnutí   pojistitele) 
(v případě, že by cesta vlakem nebo autobusem měla přesáhnout 12 hodin, 
náklady na cestu letadlem ve třídě Economy), maximálně však do výše 
nákladů, které by byly vynaloženy, kdyby byl převoz zajišťován asistenční 
službou na území České republiky. Poskytnutím této asistenční služby 
nedochází ke snížení limitu pojistného plnění. Během převozu bude 
nezletilé dítě (děti) pod dohledem zástupce pojistitele. 

1.3.6 Převoz doprovodu pojištěné osoby a náklady na jeho pobyt 
(a) V případě hospitalizace pojištěné osoby  v důsledku  úrazu či 

nemoci během zahraniční cesty, zajistí asistenční služba převoz 
doprovodu pojištěné osoby z místa hospitalizace  pojištěné 
osoby do místa trvalého pobytu doprovodu za podmínky, že 
přítomnost této osoby je nezbytná a doporučená v písemné formě 
ošetřujícím lékařem pojištěné osoby schválených pojistitelem a že 
se místo trvalého pobytu doprovodu nachází v České republice nebo 
v zemi trvalého pobytu pojištěné osoby. 

(b) V případě úmrtí pojištěné osoby v důsledku úrazu či nemoci během 
zahraniční cesty, zajistí asistenční služba převoz jedné osoby 
doprovázející ostatky pojištěné osoby na území České  republiky 
nebo zemi trvalého pobytu pojištěné osoby (podle rozhodnutí 
pojistitele). 

Pojistitel  hradí  náklady  na  převoz  těchto  osob  a dále  rovněž  náklady 
v souvislosti s ubytováním a stravováním těchto osob maximálně ve výši 

Toto pojištění se rovněž vztahuje na náklady vynaložené pojištěnou 
osobou na ski pass opravňující tuto pojištěnou osobu využívat lanovky 
nebo školu lyžování či snowboardingu v průběhu zahraniční cesty, který 
tato pojištěná osoba nemůže využít v důsledku nemoci nebo úrazu. 
Pojistitel poskytne pojistné plnění v takovém případě ve výši těchto 
nákladů za dobu odpovídající počtů dnů, na které pojištěné osoba ski 
pass zakoupila, avšak v důsledku nemoci či úrazu jen  nevyužila, 
maximálně však ve výši 250 EUR na osobu. 

1.3.10 Náhrada v případě uzavření sjezdovek 
V případě,   že   dojde   k uzavření   všech   sjezdovek   nacházejících   se 
v blízkosti pobytu pojištěné osoby v průběhu zahraniční cesty (do 50 km) 
z důvodu nepříznivého počasí, v důsledku kterého nemůže pojištěná 
osoba lyžovat či snowboardovat, poskytne pojistitel pojištěné osobě 
pojistné plnění ve výši 20 EUR na jednu osobu a jeden den, po kterou trvá 
taková uzavírka, maximálně však ve výši 200 EUR na osobu. Pojištění 
podle  tohoto  ustanovení  se  vztahuje  výhradně  na  uzavírky  sjezdovek 
v období do 15. prosince do 15. března a pouze, pokud k takové uzavírce 
došlo nejdříve v den odjezdu pojištěné osoby na zahraniční cestu. 

1.3.11 Náhrada nákladů na lyžařské vybavení 
V případě,  že  pojištěná  osoba  nemohla  v průběhu  zahraniční  cesty 
využít lyžařské vybavení z důvodu: 
(a) ztráty lyžařského vybavení v souvislosti s úrazem či nemocí 

pojištěné osoby, v důsledku které zdravotní stav pojištěné osoby 
neumožňoval starat se o lyžařské vybavení; 

(b) ztráty lyžařského vybavení v průběhu jeho přepravy profesionálním 
dopravcem na základě přepravního listu nebo  v zavazadlovém 
prostoru (bylo-li o takové přepravě vydáno potvrzení); 

(c) poškození nebo zničení lyžařského vybavení v průběhu provozování 
sportu, za podmínky, že k takovému poškození nebo zničení došlo 
v souvislosti s úrazem pojištěné osoby mimo území České republiky 
a zemi trvalého pobytu pojištěné osoby, přičemž tento úraz byl 
potvrzen lékařem a oznámen pojistiteli; 

poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši nákladů na pronájem náhradního 
lyžařského vybavení typově shodného s lyžařským vybavením, které bylo 
poškozeno nebo ztraceno, a to v částce 20 EUR za den pronájmu, 
maximálně však ve výši 200 EUR na osobu. 

1.3.12 Asistenční  služby  v případě  předčasného  návratu  pojištěné  osoby 
z naléhavého důvodu 
V případě, že je pojištěná osoba nucena přerušit zahraniční cestu a vrátit 
se na území České republiky nebo země trvalého pobytu pojištěné 
osoby v souvislosti s: 

	 100 EUR na den po dobu nejvýše 7 dnů. Pojistitel hradí náklady na převoz 	 (a)    hospitalizací či smrtí rodinného příslušníka pojištěné osoby, ke 
těchto   osob  vlakem   nebo   autobusem   (podle   rozhodnutí   pojistitele) 	 které došlo v důsledku nemoci tohoto rodinného příslušníka; 
(v případě, že by cesta vlakem nebo autobusem měla přesáhnout 12 hodin, 	 (b)    loupeží, požárem nebo zaplavením obydlí pojištěné osoby v místě 
náklady na cestu letadlem ve třídě Economy), maximálně však do výše 	 jejího trvalého pobytu na území České republiky nebo země trvalého 
nákladů, které by byly vynaloženy, kdyby byl převoz zajišťován asistenční 	 pobytu  pojištěné  osoby,  které  vyžaduje  přítomnost  pojištěné 
službou na území České republiky. Poskytnutím této asistenční služby 	 osoby v takovém místě z důvodu provedení nezbytných právních či 
nedochází  ke  snížení  limitu  pojistného  plnění.  Během  převozu  bude 	 administrativních jednáních, 
nezletilé dítě (děti) pod dohledem zástupce pojistitele. 	 zajistí  asistenční  služba  převoz  pojištěné  osoby  na  území  České 

1.3.7 Převoz  a pobytu  rodinného  příslušníka  pojištěné  osoby  nebo  jiné 	 republiky nebo země trvalého pobytu pojištěné osoby. Pojistitel hradí 

	 osoby určené pojištěnou osobou 	 náklady na převoz těchto osob vlakem nebo autobusem (podle rozhodnutí 

	 V případě  hospitalizace  pojištěné osoby  během  zahraniční  cesty  po 	 pojistitele)   (v případě,   že   by   cesta   vlakem   nebo   autobusem   měla 

	 dobu více jak 7 dnů, v případě, že není doprovázena dospělou fyzickou 	 přesáhnout  12  hodin,  náklady  na  cestu  letadlem  ve  třídě  Economy), 

	 osobou nebo v případě ohrožení života takové pojištěné osoby (je-li toto 	 maximálně však do výše nákladů, které by byly vynaloženy, kdyby byl 

	 ohrožení  v písemné   formě   potvrzeno   ošetřujícím   lékařem   pojištěné 	 převoz   zajišťován   asistenční   službou   na   území   České   republiky. 

	 osoby), zajistí asistenční služba převoz jedné osoby určené pojištěnou 	 Poskytnutím této asistenční služby nedochází ke snížení limitu pojistného 

	 osobou z místa pobytu této osoby nacházející se v České republice, zemi 	 plnění. 

	 trvalého pobytu pojištěné osoby či zemi hospitalizace pojištěné osoby 	 Pojistné plnění podle tohoto ustanovení bude poskytnuto pod podmínkou, 

	 do místa hospitalizace pojištěné osoby. 	 že  původní  plánovaný  způsob  přepravy  pojištěné  osoby  nelze  použít, 

	 Pojistitel hradí náklady na převoz takové osoby a dále rovněž náklady 	 pojištěná osoba předložila pojistiteli doklady prokazující existenci výše 

	 v souvislosti s ubytováním a stravováním těchto osob maximálně ve výši 	 uvedeného  naléhavého  důvodu  předčasného  návratu  a pojistitel  dal 

	 100 EUR na den po dobu nejvýše 7 dnů. Pojistitel hradí náklady na převoz 	 s takovým předčasným návratem předem souhlas. 

	 těchto   osob   vlakem   nebo  autobusem   (podle   rozhodnutí   pojistitele) 1.3.13 Asistenční  služby  v případě  neočekávaného  prodloužení  zahraniční 

	 (v případě, že by cesta vlakem nebo autobusem měla přesáhnout 12 hodin, 	 cesty pojištěné osoby 

	 náklady na cestu letadlem ve třídě Economy), maximálně však do výše 	 V případě, že v důsledku úrazu či nemoci pojištěné osoby, ke kterému 

	 nákladů, které by byly vynaloženy, kdyby byl převoz zajišťován asistenční 	 došlo v průběhu zahraniční cesty, dojde k neočekávanému prodloužení 

	 službou na území České republiky. Poskytnutím této asistenční služby 	 zahraniční cesty, poskytne pojistitel pojistné plnění ve výši nákladů na 

	 nedochází ke snížení limitu pojistného plnění. 	 ubytování a stravu pojištěné osoby, a to ode dne, kdy následujícího mělo 
1.3.8 Náklady na pátrání a záchranu pojištěné osoby v horách a na moři 	 dojít k návratu pojištěné osoby ze zahraniční cesty po dobu trvání tohoto 

	 Toto  pojištění  se  rovněž  vztahuje  na  náklady  vynaložené  na  pátrání 	 prodloužení, maximálně však ve výši 100 EUR na den po dobu nejvýše 

	 a záchranu  pojištěné  osoby  v horách  a na  moři,  ke  kterému  dojde 	 3 dnů.  Pojistné  plnění  podle  tohoto  ustanovení  bude  poskytnuto  pod 

	 v průběhu zahraniční cesty, maximálně však do výše 6 000 EUR. Pojistné 	 podmínkou, že původní plánovaný způsob přepravy pojištěné osoby nelze 

	 plnění  podle  tohoto  ustanovení  bude  poskytnuto  za  podmínky,  že  toto 	 použít a že nedošlo k hospitalizaci pojištěné osoby. 

	 pátrání a záchrana jsou prováděny specializovanou horskou nebo námořní 1.3.14 Pokračování zahraniční cesty pojištěnou osobou 

	 službou   ať   již   na   území   příslušného   státu   nebo   v mezinárodních 	 V případě, že v důsledku úrazu či nemoci pojištěné osoby, ke kterému 

	 prostorech. 	 došlo  v průběhu  zahraniční  cesty,  podstoupí  tato  pojištěná  osoba 

	 Pátráním se pro účely pojištění podle tohoto ustanovení rozumí provádění 	 lékařské  ošetření  či  léčbu,  po  které  je  pojištěné  osobě  umožněno 

	 pátrání po pojištěné osobě od okamžiku, kdy se pojištěná osoba ztratila 	 pokračovat  v zahraniční  cestě,  zajistí  asistenční  služba  na  žádost 

	 až  do  jejího  nalezení;  záchranou  se  rozumí  poskytnutí  první  pomoci 	 pojištěné  osoby  převoz  pojištěné  osoby  a rodinných  příslušníků 

	 v okamžiku nalezení pojištěné osoby. 	 pojištěné osoby, jsou-li rovněž pojištěnými osobami z tohoto pojištění, 

	 Pojištění  podle  tohoto  ustanovení  se  nevztahuje  na  jakékoli  náklady 	 které  pojištěnou  osobu  doprovází,  z místa  hospitalizace  pojištěné 

	 v souvislosti s domnělým či skutečným únosem pojištěné osoby. 	 osoby  do  místa,  kde  má  pokračovat  plánovaná  zahraniční  cesta. 
1.3.9 Náhrada nákladů na ski pass 	 Pojistitel hradí náklady na převoz těchto osob vlakem nebo autobusem 
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(podle rozhodnutí pojistitele) (v případě, že by cesta vlakem nebo 
autobusem měla přesáhnout 12 hodin, náklady na cestu letadlem ve třídě 
Economy). 

1.4 Výluky 
Vedle obecných výluk uvedených v článku 9 výše, se toto pojištění dále 
nevztahuje  na  jakékoliv  škodné  události,  které  vznikly  v důsledku  či 
v souvislosti s: 
1) jakýmkoli úrazem či jeho následky, nemocí nebo jakýmikoli 

zdravotními komplikacemi, o kterých pojištěná osoba či pojistník 
věděli již přede dnem počátku pojištění nebo v souvislosti se kterými 
vydal lékař doporučení podstoupit chirurgický zákrok či jinou 
nemocniční léčbu; 

2) jakýmkoli úrazem či jeho následky, nemocí, ke kterým došlo mimo 
pojistnou dobu a léčba kterých nebyla v den počátku  pojištění 
ukončena; 

3) alkoholismem; 
4) jinou okolností než je nemoc či úraz; 
5) událostí, ke které došlo  na  území  České  republiky  nebo  země 

trvalého pobytu pojištěné osoby; 
6) zahraniční cestou, jejímž účelem bylo podstoupení léčby či lékařská 

konzultace; 
7) jednáním či opomenutím v rozporu s doporučením ošetřujícího lékaře 

či lékaře určeného asistenční službou; 
8) chronickým onemocněním včetně jakéhokoli náhlého zhoršení 

zdravotního stavu pojištěné osoby vyplývajícího z chronického 
onemocnění; 

9) porodem po 30. týdnu těhotenství; 
10) potratem či jiným přerušením těhotenství, ledaže je provedeno za 

účelem záchrany života či zdraví pojištěné osoby a je provedeno 
v souladu s právními předpisy země, ve které je zákrok proveden; 

11) léčbou či zákroky provedenými nekonvenčními metodami; 
Toto pojištění dále nevztahuje na jakékoliv náklady: 
1) převyšující náklady nezbytné pro takové zlepšení zdravotního stavu 

pojištěné osoby, které této osobě umožní návrat nebo převoz do 
místa jeho trvalého bydliště či zdravotnického zařízení za území 
České republiky či zemi trvalého pobytu pojištěné osoby; 

2) vynaložené v souvislosti s léčbou či pobytem v sanatoriu, na terapie 
v rekreačních centrech či centrech zaměřených na jakékoli typy 
závislosti, fyzioterapii, helioterapii, operace provedené z estetických 
důvodů, plastickou chirurgii a kosmetické zákroky; 

3) vynaložených i přesto, že podle názoru ošetřujícího lékaře bylo 
možné odložit příslušnou léčbu či ošetření až po návratu pojištěné 
osoby do České republiky nebo země trvalého pobytu pojištěné 
osoby; 

4) jejich vynaložení nebylo vyžadováno pro účely diagnostiky nebo léčby 
nemoci a dále jakékoli náklady v souvislosti s pravidelnou lékařskou 
prohlídkou či preventivním očkováním; 

5) vynaložených v souvislosti s umělým oplodněním, léčbou neplodnosti 
či nákupem antikoncepčních prostředků; 

6) vynaložených na opravu nebo pořízení brýlí, protéz (včetně zubních 
protéz),       lékařského       vybavení,       zdravotnického       přístroje 
a rehabilitačních pomůcek, ledaže se na ně toto pojištění výslovně 
vztahuje. 

	
2. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 

	
2.1 Předmět a rozsah pojištění 

Pojištění podle tohoto článku se vztahují na níže uvedené pojistné události, 
ke kterým dojde následkem úrazu, který pojištěná osoba utrpí v průběhu 
zahraniční cesty v pojistné době. 
Rozsah pojištění: 
Pojištění pro případ trvalé invalidity - Pokud se pojištěná osoba stane 
úplně trvale invalidní následkem úrazu, poskytne pojistitel pojištěné 
osobě pojistné plnění ve výši procenta z příslušné pojistné částky uvedené 
v přehledu za každou pojistnou událost v důsledku jednoho úrazu či série 
souvisejících úrazů ve vztahu ke každé pojištěné osobě. 
Pojištění pro případ smrti následkem úrazu - Pokud pojištěná  osoba 
zemře následkem úrazu do 12 měsíců ode dne takového úrazu, poskytne 
pojistitel obmyšlenému pojistné plnění ve výši příslušné pojistné částky 
uvedené v přehledu za každou pojistnou událost v důsledku jednoho úrazu 
či série souvisejících úrazů ve vztahu ke každé pojištěné osobě. 

2.2 Stanovení výše pojistného plnění 
Pojistné plnění z toho pojištění bude poskytnuto za podmínky, že bylo 
prokázáno, že existuje příčinná souvislost mezi úrazem a trvalou 
invaliditou/smrtí pojištěné osoby. 
V případě trvalé invalidity bude částka pojistného plnění stanovena jako 
procento z příslušné pojistné částky uvedené v přehledu, a to v okamžiku 
ukončení příslušné léčby při zohlednění další možné rehabilitační léčby, 
nejpozději však 24 měsíců ode dne, kdy došlo k úrazu. Typ pracovní 
činnosti nebo jiných aktivit vykonávaných pojištěnou osobou nebude pro 
tyto účely zohledňován. 
Pokud následkem jednoho úrazu vznikne více než jedno trvalé tělesné 
poškození, bude pojistné plnění poskytnuto ve výši součtu pojistných plnění 

(příslušných procent z příslušné pojistné částky) za každé z nich, 
maximálně však do celkové výše příslušné pojistné částky. 
V případě, že se pojištěná osoba odmítne podrobit léčbě doporučené 
lékařem, bude procento podle odstavce 2. výše stanoveno s ohledem na 
zdravotní stav, který by bylo možné předpokládat, kdyby byla léčba 
provedena. 
V případě ztráty či poškození orgánu nebo části těla, jehož funkce byly 
narušeny předtím, než došlo k úrazu, bude procento podle odstavce 2. 
výše stanoveno jako rozdíl zdravotním stavem po a před úrazem. 
V případě, že bylo pojištěné osobě poskytnuto pojistné plnění v souvislosti 
s trvalou invaliditou a následně tato pojištěná osoba zemře do 12 měsíců 
ode dne takového úrazu v důsledku tohoto stejného úrazu, poskytne 
pojistitel obmyšlenému pojistné plnění v souvislosti se smrtí následkem 
úrazu   po   odečtení   plnění,   které   bylo   pojištěné   osobě   poskytnuto 
v souvislosti s trvalou invaliditou. 

2.3 Výluky 
Vedle obecných výluk uvedených v článku 9 výše, se toto pojištění dále 
nevztahuje  na  jakékoliv  škodné  události,  které  vznikly  v důsledku  či 
v souvislosti s: 
1) záměrným sebepoškozením, sebevraždou či pokusem o sebevraždu, 

trestným činem či pokusem o spáchání trestného činu; 
2) probíhající léčbou či ošetřením pojištěné osoby; 
3) léčbu či zákroky, kterou nejsou obecně lékařsky uznávané 

(experimentální léčba apod.); 
4) otravou pevnými či tekutými látkami, které jsou zavedeny  do 

organismu pojištěné osoby prostřednictvím dýchacího či trávicího 
ústrojí nebo pokožkou; 

5) pracovními úrazy a nemoci z povolání (včetně takových, které se 
projeví náhle poté, co pojištěná osoba utrpí úraz); 

6) těhotenstvím a porodem; 
7) infarktem, mozkovou mrtvicí, krvácením do mozku a jinou obdobnou 

příhodou či onemocněním; 
8) chronickým onemocněním; 
9) duševní poruchou nebo poruchami vědomí včetně jakýkoli událostí 

způsobených přímo či nepřímo pojištěnou osobu pod vlivem 
alkoholu, návykových  látek, omamných  či psychotropních  látek či 
léků, které nebyly předepsány lékařem nebo které lékařem 
předepsány byly, avšak jejich užívání neodpovídalo doporučení 
lékaře; 

10) patologickou zlomeninou, tj. zlomeninou vyplývající z onemocnění 
kostí nebo z jiného obdobného stavu. 

	
3. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 

	
3.1 Předmět a rozsah pojištění 

Pojistitel nahradí újmu, kterou pojištěná osoba způsobila v průběhu 
zahraniční cesty mimo území České republiky a zemi trvalého pobytu 
pojištěné osoby na majetku či zdraví třetí osoby a kterou je pojištěná 
osoba povinna nahradit podle příslušných právních předpisů, a to včetně 
nákladů na právní zastoupení pojištěné osoby v soudním sporu, jehož 
předmětem je tato újma, a to až do výše příslušného limitu pojistného 
plnění za jednu a všechny pojistné události ve vztahu ke každé pojištěné 
osobě podle tohoto oddílu. 

3.2 Výluky 
Vedle obecných výluk uvedených v článku 9 výše, se toto pojištění dále 
nevztahuje  na  jakékoliv  škodné  události,  které  vznikly  v důsledku  či 
v souvislosti s: 
1) jakoukoli odpovědností  převzatou  smluvně,  na  základě  jakéhokoli 

ujištění či záruky včetně jakéhokoli porušení smluvní povinnosti; 
2) újmou způsobenou rodinným příslušníkům pojištěné osoby či na 

zvířatech v péči pojištěné osoby; 
3) újmou způsobenou úmyslně pojištěnou osobou, jakoukoli osobou 

z podnětu pojištěné osoby nebo členy domácnosti pojištěné osoby; 
4) vlastnictvím divokých a exotických zvířat v péči pojištěné osoby 

během zahraniční cesty; 
5) ztrátou či poškozením majetku pojištěné osoby či jiné osoby, který 

má pojištěná osoba v nájmu, na základě půjčky, výpůjčky, výprosy či 
jiného obdobného ujednání (s výjimkou pokoje pronajatého v hotelu či 
penzionu); 

6) běžným užíváním věci či běžným opotřebením; 
7) ušlým ziskem; 
8) ztrátou  či  poškozením  platebních  prostředků,  složek,  dokumentů, 

plánů, archivu, známek a numismatických sbírek, elektronických 
dokumentů, a to bez ohledu na typ nosiče, a uměleckých děl; 

9) jinými než soukromými aktivitami pojištěné osoby (např. výkon 
povolání, apod.); 

10) porušením autorských práv, práva k patentu, ochranné známce či 
jiných práv duševního vlastnictví; 

11) přenosem choroby; 
12) újmou  způsobenou  motorovým   vozidlem,   plavidlem   či   strojem 

řízeným pojištěnou osobou; 
13) újmou na životním prostředí; 
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14) vlastnictvím a použitím jakékoli zbraně pojištěnou osobou, a to 
včetně sebeobrany; 

15) lovem zvěře; 
16) provozováním leteckých sportů; 
17) újmou způsobenou přímo či nepřímo pojištěnou osobu pod vlivem 

alkoholu, návykových  látek, omamných  či psychotropních  látek či 
léků, které nebyly předepsány lékařem nebo které lékařem 
předepsány byly, avšak jejich užívání neodpovídalo doporučení 
lékaře; 

18) újmu, jejíž hodnota nepřevyšuje 75 EUR. 
Pojištění podle tohoto oddílu se rovněž nevztahuje na jakékoli náhrady 
újmy přiznané v trestním řízení včetně jakýkoli trestněprávních a správních 
pokut a soudních poplatků a jakékoli daně. 

3.3 Povinnosti pojištěné osoby 
Bez písemného souhlasu pojistitele nesmí pojištěná osoba uznat 
povinnost k náhradě újmy, smírně vyřešit jakýkoliv nárok nebo nahradit 
jakoukoliv újmu. 
Pojištěná osoba je povinna v řízení o náhradě újmy postupovat v souladu 
s pokyny pojistitele; pojistitel může podle svého uvážení převzít řízení 
sporu prostřednictvím jím zvoleného právního zástupce a pojištěná osoba 
je povinna poskytnout pojistiteli za tímto účelem veškerou potřebnou 
součinnost. 
Pojištěná osoba je dále povinna poskytnout pojistiteli veškerou 
potřebnou součinnost za účelem uplatnění práva na náhradu újmy, které na 
ní přešlo poskytnutím pojistného plnění, po jakékoliv třetí osobě a předat 
pojistiteli za tímto účelem všechny informace, dokumenty a poskytnout mu 
další potřebnou součinnost. 

	
4. ZTRÁTA, KRÁDEŽ ČI POŠKOZENÍ ZAVAZADEL 

	
4.1 Předmět a rozsah pojištění 

Pokud v průběhu zahraniční cesty v pojistné době dojde ke ztrátě, 
odcizení nebo  poškození zavazadel  nebo  přenosného  elektronického 
zařízení pojištěné osoby v důsledku některého z níže uvedených 
nebezpečí, poskytne pojistitel pojištěné osobě pojistné plnění ve formě 
náhrady nákladů na pořízení náhradních zavazadel a jejich obsahu či 
elektronického zařízení nebo na jejich opravu až do  výše  příslušného 
limitu pojistného plnění za jednu a všechny pojistné události, ke kterým 
dojde v průběhu jedné cesty pro každou pojištěnou osobu: 
1) požár, hurikán, povodeň, přívalový déšť, krupobití, lavina, úder 

blesku, zemětřesení, posun či sesuv půdy, výbuch či pád letadla, únik 
vody z vodovodního potrubí; 

2) záchranných operací probíhajících v souvislosti s událostmi vyšší 
moci uvedenými v bodě (1) výše; 

3) nehody dopravního prostředku (ať již se jedná o dopravní prostředek 
poskytující dopravu po zemi, vodě či ve vzduchu), jejíž účastníkem 
byla pojištěná osoba; 

4) loupeže doložené příslušným oznámením na policii; 
5) ztráty v souvislosti s úrazem či nemocí pojištěné osoby, v důsledku 

které   zdravotní   stav   pojištěné   osoby   neumožňoval   starat   se 
o zavazadlo; 

6) ztráty zavazadla v průběhu jeho přepravy profesionálním dopravcem 
na základě přepravního listu nebo v zavazadlovém prostoru; 

7) odcizení  části  nebo  celého  obsahu  kufru,  batohu,  tašky,  balíčku 
a jiných obdobných nosičů v důsledku jejich poškození či zničení; 

Pojistné plnění podle tohoto oddílu bude poskytnuto za podmínky, že se 
přenosné elektronické zařízení nacházelo v přímé péči pojištěné osoby 
nebo   v jejím   příručním   zavazadle   (tj.   nikoli   v zavazadle   umístěném 
v zavazadlovém prostoru či jinde) a že zavazadlo měla pojištěná osoba 
u sebe anebo bylo umístěno v: 
1) úschově  profesionálního  dopravce  na  základě  přepravního  listu  či 

jiného přepravního dokumentu; 
2) úschově úložny zavazadel na základě potvrzení o úschově; 
3) pokoji obývaném pojištěnou osobou v místě ubytování, za 

podmínky, že tento pokoj byl uzamčen mechanickým nebo 
elektronickým zámkem (s výjimkou stanu); 

4) uzamčené místnosti určené k úschově zavazadel na vlakovém či 
autobusovém nádraží nebo letišti; 

5) uzamčeném (ať již automatickým nebo elektronickým zámkem) kufru 
auta umístěném na hlídaném parkovišti na základě parkovacího lístku 
nebo jiného obdobného potvrzení; 

6) uzamčeném (ať již automatickým nebo elektronickým zámkem) 
plavidle nebo přívěsu auta (karavanu) umístěném na hlídaném místě. 

4.2 Výluky 
Vedle obecných výluk uvedených v článku 9 výše, se toto pojištění dále 
nevztahuje  na  jakékoliv  škodné  události,  které  vznikly  v důsledku  či 
v souvislosti s: 
1) způsobené pojištěnou osobou, rodinnými příslušníky pojištěné 

osoby nebo osobami, za které pojištěná osoba odpovídá; 
2) se škodou na předmětech, které byly ponechány bez dozoru; 
3) s újmou   vyplývající   ze   zabavení,   propadnutí   nebo   poškození 

zavazadel celními orgány či jinými orgány veřejné správy; 

4) újmami neoznámenými policii či přepravci do 24 hodin od okamžiku 
jejich zjištění s výjimkou situací uvedených v článku 4.1 5) výše, kdy 
zdravotní stav pojištěné osoby neumožňoval takové oznámení; 

5) újmou, jejíž hodnota nepřevyšuje 30 EUR; 
6) újmou   vyplývající   z vad   příslušného   předmětu,   ke   které   došlo 

v důsledku běžného opotřebení nebo škody v důsledku běžného 
užívání; 

7) újmou způsobenou zvířaty; 
8) újmou vyplývající ze samovznícení, zkažení, úniku kapaliny, tuků, 

barviv nebo žíravé látky uložené v zavazadle; 
9) újmou na křehkých předmětech, tj. zejména předmětech z hlíny, skla, 

porcelánu nebo mramoru; 
10) újmou způsobenou na elektrických nebo elektronických přístrojích či 

zařízení v důsledku vady takového stroje nebo zařízení či v důsledku 
elektrického proudu během jejich užívání s výjimkou elektrického 
proudu, který způsobí požár zavazadla. 

Pojištění podle tohoto oddílu se dále nevztahuje na následující předměty: 
1) platební prostředky (platební karty, peníze, atd.), jízdenky, vouchery, 

spořitelní poukázky a kupóny, cenné papíry, klíče, vstupenky na 
kulturní akce (koncerty, divadlo nebo lístky do kina) včetně jakýkoli 
jiných dokumentů; 

2) šperky, předměty z drahých kovů a kamenů, hodinky, umělecká díla, 
starožitnosti, numizmatické a jiné sbírky, dokumenty a rukopisy, věci 
vědecké a umělecké hodnoty, trofeje a hudební nástroje; 

3) prostředky dopravy s výjimkou kočárků a invalidních vozíků; 
4) sportovní a turistické vybavení s výjimkou stanů, spacáků, pěnových 

a jiných matrací a zařízení určeného na plachtění jako např. čluny, 
vodní šlapadla, lodě, apod. 

5) elektronické zařízení umístněné v zavazadle, které nemá pojištěná 
osoba při sobě a které je umístěno v zavazadlovém prostoru; 

6) lékařské zařízení, rehabilitační pomůcky, protézy/umělé končetiny, 
veškeré druhy brýlí, kontaktní čočky, lékařské přístroje s výjimkou 
měřičů krevního tlaku a glukometrů. 

4.3 Uplatnění nároku na pojistné plnění 
Pojištěná osoba musí při uplatnění nároku na pojistné plnění předložit 
následující dokumenty: 
1) seznam zavazadel, která byla ztracena, odcizena nebo poškozena, 

a jednotlivých věcí, které obsahovaly, včetně data a místa jejich 
koupě a kupní ceny; 

2) kopii oznámení ztráty, odcizení nebo poškození zavazadla podaného 
příslušnému dopravci nebo policejnímu orgánu; 

3) kopii příslušné zprávy dopravce nebo policejní zprávy; 
4) v případě    ztráty    dopravcem    též    originály    jízdenek    (letenek) 

a zavazadlových štítků; 
5) doklad či jiné potvrzení o koupi ztracených, odcizených nebo 

poškozených věcí; originál takového dokladu musí být vždy předložen 
k věcem koupeným v průběhu zahraniční cesty; 

6) příslušný doklad o jakýchkoli souvisejících náhradách poskytnutých 
dopravcem. 

Pojištěná osoba je dále povinna předložit pojistiteli na jeho žádost 
poškozená zavazadla či elektronické zařízení a umožnit mu jejich 
prohlídku. 

4.4 Stanovení výše pojistného plnění 
Pojistitel poskytne pojistné plnění ve výši časové ceny jednotlivých 
ztracených či odcizených věcí s ohledem na stáří a předpokládané 
opotřebení věcí, v důsledku jejichž ztráty, odcizení nebo poškození je nárok 
na pojistné plnění uplatněn. V případě poškození věci, bude však toto 
pojistné plnění poskytnuto maximálně do výše obvyklé ceny opravy 
příslušné věci. 
Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze ve výši, v jaké újma přesahuje 
náhradu poskytnutou dopravcem. Pojištěná osoba je povinna okamžitě 
v písemné formě nahlásit příslušnému dopravci a/nebo policejnímu orgánu 
jakoukoliv ztrátu, odcizení nebo poškození, ke kterým došlo v průběhu 
přepravy. 
Na stanovení výše pojistného plnění nemá vliv vědecká, sběratelská, 
historická či pamětní hodnota předmětů ani náklady vynaložené na likvidaci 
zbytků. 

4.5 Nalezení ztracených předmětů 
Pojištěná osoba je povinna okamžitě oznámit pojistiteli nalezení jakékoli 
části ztracených předmětů, na které se vztahuje pojištění podle tohoto 
oddílu. Pojistitel v takovém případě poskytne  pojistné  plnění  pouze  ve 
vztahu ke škodě na takových předmětem (vznikla-li). Bylo-li již pojistné 
plnění poskytnuto, je pojištěná osoba povinna částku pojistného plnění po 
odečtení plnění, které jí náleží ve vztahu ke škodě na takových předmětem 
(vznikla-li) pojistiteli bez zbytečného odkladu vrátit. 

	
5. ZPOZDĚNÍ ZAVAZADEL 

	
5.1 Předmět a rozsah pojištění 

Pokud se v průběhu zahraniční cesty v pojistné době dočasně ztratí 
zavazadla pojištěné osoby po dobu přesahující čtyři hodiny v průběhu 
letecké přepravy do místa pobytu pojištěné osoby mimo území České 
republiky nebo zemi trvalého pobytu pojištěné osoby, poskytne pojistitel 
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pojistné plnění ve výši nákladů na pořízení přiměřené a nezbytné náhrady 
věcí (oblečení, toaletní potřeby, jídlo, apod.) až do výše 250 EUR za jednu 
a všechny pojistné události, ke kterým dojde v průběhu jedné zahraniční 
cesty. 
Pojistitel  poskytne  pojistné  plnění  pouze  ve  výši,  v jaké  vynaložené 
náklady přesahují náhradu poskytnutou dopravcem. Pokud tato dočasně 
ztracená zavazadla nebudou nalezena a v důsledku toho vznikne nárok na 
pojistné  plnění,  odečte  pojistitel  z celkového  pojistného  plnění  podle 
tohoto článku částku již zaplacenou za dočasnou ztrátu zavazadel.  
Pojištění podle tohoto oddílu se nevztahuje na případy zpoždění zavazadel 
v průběhu letecké přepravy na území České republiky nebo země trvalého 
pobytu pojištěné osoby. 

5.2 Uplatnění nároku na pojistné plnění 
Pojištěná osoba musí při uplatnění nároku na pojistné plnění předložit 
následující dokumenty: 
1) seznam zavazadel, která byla zpožděna; 
2) kopii oznámení zpoždění podaného příslušnému dopravci; 
3) kopii příslušné zprávy dopravce; 
4) originály jízdenek (letenek) a zavazadlových štítků; 
5) doklad či jiné potvrzení o koupi věcí nezbytné potřeby; 
6) příslušný doklad o jakýchkoli souvisejících náhradách poskytnutých 

dopravcem. 
5.3 Výluky 

Vedle obecných výluk uvedených v článku 9 výše, se toto pojištění dále 
nevztahuje  na  jakékoliv  škodné  události,  které  vznikly  v důsledku  či 
v souvislosti s: 
1) zpoždění  vyplývajícího  ze  zabavení,  propadnutí  nebo  poškození 

zavazadel celními orgány či jinými orgány veřejné správy; 
2) zpoždění v souvislosti s návratem pojištěné osoby do místa jejího 

trvalého pobytu; 
3) přírodními katastrofami; 
4) zpožděním nepřesahujícím 4 hodiny od okamžiku příletu pojištěné 

osoby do její cílové destinace. 
	

6. ZPOŽDĚNÍ LETU 
	

6.1 Předmět a rozsah pojištění 
Pokud v průběhu zahraniční cesty v pojistné době dojde ke zpoždění létu 
pojištěné osoby přesahující čtyři hodiny, poskytne pojistitel pojistné 
plnění ve výši nákladů  na pořízení přiměřené  a nezbytné náhrady věcí 
(oblečení, toaletní potřeby, jídlo, ubytování či dopravu z a na letiště, apod.) 
až do výše 150 EUR za jednu a všechny pojistné události, ke kterým dojde 
v průběhu jedné zahraniční cesty. 
Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze ve výši, v jaké vynaložené 
náklady přesahují náhradu poskytnutou dopravcem. 

6.2 Uplatnění nároku na pojistné plnění 
Pojištěná osoba musí při uplatnění nároku na pojistné plnění předložit 
následující dokumenty: 
1) kopii oznámení zpoždění podaného příslušnému dopravci; 
2) kopii příslušné zprávy dopravce; 
3) originály jízdenek (letenek); 
4) doklad či jiné potvrzení o koupi věcí nezbytné potřeby; 
5) příslušný doklad o jakýchkoli souvisejících náhradách poskytnutých 

dopravcem. 
6.3 Výluky 

Vedle obecných výluk uvedených v článku 9 výše, se toto pojištění dále 
nevztahuje  na  jakékoliv  škodné  události,  které  vznikly  v důsledku  či 
v souvislosti s: 
1) zpoždění, ke kterému došlo na území České republiky nebo země 

trvalého pobytu pojištěné osoby; 
2) zpoždění v případě letu, kdy pojištěná osoba nepotvrdila svou cestu 

(např. v případě tzv. otevřené letenky), ledaže ji v takovém potvrzení 
zabránila stávka či událost vyšší moci; 

3) zpožděním nepřesahujícím 4 hodiny od okamžiku plánového příletu; 
4) stávkou, o které pojištěná osoba před odletem věděla nebo vědět 

mohla; 
5) dočasným nebo úplným stažením letadla z používání ze strany 

příslušných letištních orgánů, orgánů civilního letectví nebo 
příslušného orgánu dané země; 

6) přírodními katastrofami. 
	

7. ZRUŠENÍ ZAHRANIČNÍ CESTY V NOUZOVÝCH SITUACÍCH 
	

7.1 Předmět a rozsah pojištění 
Pokud je v pojistné době pojištěná osoba v důsledku některé z níže 
uvedených nouzových situací nucena zrušit zahraniční cestu, poskytne 
pojistitel pojištěné osobě pojistné plnění ve výši nákladu vynaložených 
pojištěnou osobou na zrušení jízdenky či rezervovaného ubytování před 
odjezdem či zahájením ubytování u cestovní kanceláře, cestovní 
agentury, aerolinky, železniční nebo autobusové společnosti, maximálně 
však do výše 500 EUR za jednu a všechny pojistné události, ke kterým 
dojde v průběhu jedné cesty ve vztahu ke všem pojištěným osobám: 

1) hospitalizace pojištěné osoby či podstatné omezení fyzických 
schopností pojištěné osoby (tj. situace, kdy pojištěná osoba není 
schopna se pohybovat či se o sebe starat bez asistence třetí osoby 
během    doby    plánované    zahraničí    cesty    pojištěné    osoby) 
v důsledku úrazu pojištěné osoby; 

2) nemoc  pojištěné  osoby  vyžadující  její  okamžitou  hospitalizaci, 
u které nelze předpokládat uzdravení před počátkem zahraniční 
cesty; 

3) nemoc či úraz rodinného příslušníka pojištěné osoby vyžadující 
jeho okamžitou hospitalizaci, u které nelze předpokládat uzdravení 
před počátkem zahraniční cesty pojištěné osoby; 

4) podstatné omezení fyzických schopností rodinného příslušníka 
pojištěné osoby (tj. situace, kdy tato osoba není schopna se 
pohybovat či se o sebe starat bez asistence třetí osoby během doby 
plánované zahraničí cesty pojištěné osoby) v důsledku nemoci či 
úrazu této osoby, které vyžaduje přítomnost  pojištěné osoby na 
území České republiky nebo země trvalého pobytu pojištěné 
osoby a tato skutečnost je potvrzena za strany lékaře; 

5) hospitalizace pojištěné osoby nebo manželky/družky pojištěné 
osoby po dobu alespoň sedmi dnů v souvislosti s rizikovým 
těhotenstvím této osoby, ke které dojde v průběhu zahraniční cesty 
pojištěné osoby nebo v průběhu sedmi dní před jejím počátkem 
anebo v souvislosti s předčasným porodem pojištěnou osobou nebo 
manželkou/družkou pojištěné osoby cestující společně s pojištěnou 
osobou za podmínky, že v době uzavření pojistné smlouvy netrvalo 
těhotenství této osoby více jako 8 týdnů a k předčasnému porodu 
došlo před koncem 24 týdně těhotenství této osoby; 

6) smrt pojištěné osoby; 
7) smrt rodinného příslušníka pojištěné osoby v období 60 dnů přede 

dnem zahájení zahraniční cesty; 
8) loupež, požár či povodeň, ke které došlo v obydlí pojištěné osoby 

na území České republiky nebo země trvalého pobytu pojištěné 
osoby, které vyžaduje přítomnost pojištěné osoby v takovém místě 
z důvodu provedení nezbytných právních či administrativních 
jednáních; 

9) krádeží dokumentů nezbytných pro zahraniční cestu, např. 
cestovního pasu, občanského průkazu, vstupní víza, za podmínky, že 
k této krádeži došlo ve lhůtě 14 dnů přede dnem zahájení zahraniční 
cesty a byla oznámena policii; 

10) krádež nebo požár vozidla pojištěné osoby v místě trvalého pobytu 
pojištěné   osoby,   které   vyžaduje   přítomnost   pojištěné   osoby 
v takovém místě z důvodu provedení nezbytných právních či 
administrativních jednáních, za podmínky, že k této krádeži došlo ve 
lhůtě 14 dnů přede dnem zahájení zahraniční cesty  a byla 
oznámena policii. 

Pojištění podle tohoto oddílu se vztahuje výhradně na jízdenky a ubytování 
zakoupené na území České republiky prostřednictvím cestovní agentury 
se sídlem na území České republiky. 
Pojištění  podle  tohoto  oddílu  může  být  sjednáno  pouze  ve  vztahu 
k jízdenkám, které byly zakoupeny a ubytování, které bylo rezervováno ne 
dříve než 72 hodin před okamžikem uzavření pojistné smlouvy, nejpozději 
však před datem uvedeným na jízdence jako datum zahájení zahraniční 
cesty a jeden den před datem rezervovaného ubytování. 
Pojistné plnění z pojištění podle tohoto oddílu bude poskytnuto pouze za 
podmínky, že se na tuto událost nevztahuje pojištění podle jiného oddílu 
těchto pojistných podmínek. 

7.2 Výluky 
Vedle obecných výluk uvedených v článku 9 výše, se toto pojištění dále 
nevztahuje  na  jakékoliv  škodné  události,  které  vznikly  v důsledku  či 
v souvislosti s: 
1) zdravotními komplikacemi, které existovaly nebo doporučením 

podstoupit operaci či léčbu, které bylo dáno před rezervací letenky 
nebo ubytování; 

2) chronickým onemocněním, komplikací, následky či zhoršením 
zdravotního stavu, které existovaly před datem uzavření pojistné 
smlouvy; 

3) úmyslným jednáním či opomenutím pojištěné osoby či rodinného 
příslušníka pojištěné osoby včetně hrubé nedbalosti; 

4) událostí způsobených přímo či nepřímo pojištěnou osobu pod 
vlivem alkoholu, návykových látek, omamných či psychotropních 
látek či léků, které nebyly předepsány lékařem nebo které lékařem 
předepsány byly, avšak jejich užívání neodpovídalo doporučení 
lékaře; 

5) těhotenstvím s výjimkou případů, na které se toto pojištění výslovně 
vztahuje; 

6) potratem či jiným přerušením těhotenství, ledaže je provedeno za 
účelem záchrany života či zdraví pojištěné osoby; 

7) umělým oplodněním nebo jinou formou léčby neplodnosti; 
8) zrušením dovolené či neumožněním nástupu na dovolenou ze strany 

zaměstnavatele pojištěné osoby nebo změny termínu dovolené; 
9) přírodními katastrofami; 
10) případy,   kde   pojištěná   osoba   neoznámila   cestovní   agentuře 

existenci důvodu pro zrušení jízdenky a o takové zrušení nepožádala. 
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7.3 Uplatnění nároku na pojistné plnění a povinnosti pojištěné osoby 8.3 Uplatnění nároku na pojistné plnění 

	 Pojištěná osoba je povinna oznámit cestovní agentuře existenci důvodu 	 Pojištěná osoba musí při uplatnění nároku na pojistné plnění předložit 

	 pro zrušení jízdenky a o takové zrušení požádat v písemné formě ve lhůtě 	 následující dokumenty: 

	 24  hodin  od  okamžiku,  kdy  nastala  situace  odůvodňující  toto  zrušení 	 1) zprávu policie týkající se odcizení peněz; 

	 uvedená výše. V případě, že pojištěná osoba nemůže takovou žádost 	 2) bankovní výpis potvrzující výběr peněz z bankomatu. 

	 z důvodů,  které  pojištěná  osoba  nezavinila  ani  se  na  nich  jakkoli 	 	
	 nepodílela, učinit, pak je pojištěná osoba k takové žádosti povinna ve 9. ODCIZENÍ MOVITÝCH VĚCÍ POJIŠTĚNÉ OSOBY Z MÍSTA TRVALÉHO 

	 lhůtě 5 dnů ode dne, kdy došlo k odpadnutí takové překážky. V případě 	 POBYTU POJIŠTĚNÉHO, KE KTERÉMU DOŠLO V DOBĚ ZAHRANIČNÍ 

	 porušení této povinnosti ze strany pojištěné osoby, je pojistitel oprávněn 	 CESTY 

	 snížit  pojistné  plnění  na  částku  nákladů,  které  by  pojištěná  osoba 	 	
	 vynaložila, kdyby takové oznámení učinila v den vzniku příslušné události. 9.1 Předmět a rozsah pojištění 

	 Pojištěná osoba musí při uplatnění nároku na pojistné plnění předložit 	 Pokud v průběhu zahraniční cesty v pojistné době dojde k poškození, 

	 následující dokumenty: 	 zničení či odcizení movitých věcí pojištěné osoby zanechaných v obydlí 

	 1) originály jízdenek (letenek) a/nebo potvrzení o rezervaci ubytování; 	 pojištěné  osoby  nacházejícím  se  v zemi  trvalého  pobytu  pojištěné 

	 2) potvrzení  vystavené  organizátorem  prokazující  částku,  která  byla 	 osoby v důsledku loupeže, poskytne pojistitel pojištěné osobě pojistné 

	 pojištěné osobě účtovaná v souvislosti s takovým zrušením; 	 plnění ve výši časové hodnoty těchto movitých věcí, a to až do výše 3 200 

	 3) dokumenty   prokazující   vznik   situace   odůvodňující   toto   zrušení 	 EUR za jednu a všechny pojistné události, ke kterým dojde v průběhu jedné 

	 uvedená výše, zejména lékařské zprávy, kopii úmrtního listu, lékařské 	 zahraniční cesty ve vztahu ke každé pojištěné osobě. 

	 potvrzení, policejní zprávy a jiné dokumenty odpovídající typu dané 9.2 Výluky 

	 situace; 	 Vedle obecných výluk uvedených v článku 9 výše, se toto pojištění dále 

	 	 	 nevztahuje  na  jakékoliv  škodné  události,  které  vznikly  v důsledku  či 
8. ODCIZENÍ PENĚZ VYBRANÝCH POJIŠTĚNOU OSOBOU 	 v souvislosti s: 

	 Z BANKOMATU, KE KTERÉMU DOŠLO BĚHEM ZAHRANIČNÍ CESTY 	 1) jakoukoli událostí, ke které došlo po 16. dnu trvání zahraniční cesty; 

	 	 	 2) majetkem, který  má  pojištěná  osoba  během  zahraniční  cesty  při 
8.1 Předmět a rozsah pojištění 	 sobě; 

	 Pokud v průběhu zahraniční cesty v pojistné době dojde ke ztrátě peněz 	 3) újmou  způsobenou  v důsledku  jiných  příčin  než  loupeže  (včetně 

	 vybraných   pojištěnou   osobu   z bankomatu   v důsledku   loupežného 	 požáru,   kouře,   bouře,   úderu   blesku,   větru,   vody,   povodně, 

	 přepadení do 2 hodin od takového výběru, poskytne pojistitel pojištěné 	 zemětřesení, sopečné erupce, sesuvu půdy, krup a jiných přírodních 

	 osobě pojistné plnění ve formě náhrady takových odcizených peněz, a to 	 živlů, války, sociálních nepokojů či zabavení majetku orgány veřejné 

	 až do výše 150 EUR za jednu a všechny pojistné události, ke kterým dojde 	 správy či jinými obdobnými orgány); 

	 v průběhu jedné zahraniční cesty ve vztahu ke každé pojištěné osobě. 	 4) jadernými, biologickými nebo chemickými zbraněmi. 
8.2 Výluky 9.3 Uplatnění nároku na pojistné plnění 

	 Vedle obecných výluk uvedených v článku 9 výše, se toto pojištění dále 	 Pojištěná osoba je povinna oznámit policii poškození, zničení či odcizení 

	 nevztahuje  na  jakékoliv  škodné  události,  které  vznikly  v důsledku  či 	 movitých věcí pojištěné osoby ve lhůtě 6 hodin od okamžiku, kdy se 

	 v souvislosti s: 	 pojištěná   osoba   o takovém   poškození,   zničení   či odcizení   dozví, 

	 1) penězi, které byly vybrány z bankomatu na území České republiky 	 nejpozději do 24 hodin od okamžiku plánovaného konce zahraniční cesty. 

	 nebo země trvalého pobytu pojištěné osoby; 	 Pojištěná osoba musí při uplatnění nároku na pojistné plnění předložit 

	 2) zahraniční cestou trvající více jak 16 dnů; 	 následující dokumenty: 

	 3) loupežným  přepadením  po  uplynutí  2 hodin  od  okamžiku  výběru 	 1) zprávu policie týkající se škodné události; 

	 peněž z bankomatu; 	 2) doklad   či   jiné   potvrzení   o koupi   ztracených,   odcizených   nebo 

	 4) loupežným přepadením, které nebylo oznámeno policii v místě, kde 	 poškozených movitých věcí. 

	 k odcizení došlo. 	 	
	


