Smluvní ujednání cestovního pojištění TURISTA
pro klienty CK ESO travel
Úvodní ustanovení
Pojištění TURISTA se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění VPPCP-2015, Doplňkovými
pojistnými podmínkami DPPCR-O-01/2014, Předsmluvními
informacemi PICR-O-01/2015 a těmito Smluvními ujednáními.
Článek 1
Pojištěné osoby
Pojištění je určeno pro klienty cestovní kanceláře.
Článek 2
Trvání pojištění
1. Pokud je součástí sjednávaného cestovního pojištění
i pojištění storna cesty, lze cestovní pojištění sjednat
nejpozději první pracovní den následující po dni zaplacení cesty nebo její první splátky, je-li cena cesty placena
ve více splátkách. Při pozdějším sjednání cestovního pojištění nevzniká pojištění storna cesty, i když je pojistné
zaplaceno.
2. Pojištění pro zahraniční cesty je možno sjednat maximálně na dobu 30 kalendářních dnů.
3. Pojištění pro tuzemské cesty je možno sjednat maximálně na dobu 1 roku.
4. Pojištění je možno sjednat nejdříve 1 rok před datem počátku cesty.
5

Pojistná doba je doba uvedená v cestovní smlouvě či
jiném rovnocenném dokumentu jako doba od počátku
do konce cesty.

6. Odchylně od článku 5, bodů 3. a 4. VPPCR-O-01/2015
se ujednává, že pojištění (vyjma pojištění storna cesty)
se vztahuje i na nezbytně nutnou dobu potřebnou k návratu v případě zdržení nejméně 12 hodin od okamžiku,
který je uveden jako doba odletu letadla nebo odplutí
lodi nebo odjezdu autobusu nebo vlaku, který sjednala a zajistila cestovní kancelář, a to v důsledku nahodilé
události (nepředvídané události), např. protestních akcí
zaměstnanců, povětrnostních podmínek, technické
závady nebo poškození dopravního prostředku a provozních problémů na letišti, za podmínky předložení
potvrzení od dopravní společnosti nebo odbavovací
společnosti o zdržení dopravního prostředku. Pojištění
se nevztahuje na případy zdržení v důsledku stávky nebo
jiné protestní akce, která započala nebo byla oznámena
před sjednáním pojištění.
7. U cizích státních příslušníků, kteří nemají trvalé bydliště
v České republice, začíná a končí všechny sjednaná rizika
(vyjma pojištění storna cesty) okamžikem dostavení se
na místo a opuštěním místa určeného cestovní kanceláří
pro odjezd či příjezd dopravního prostředku, ne však dříve nebo později, než jak je uvedeno v dokladu o sjednání
pojištění jako počátek či konec pojištění.
Článek 3
Typy pojištění
1. 	Typem pojištění se rozumí kombinace následujících parametrů pojištění:
– územní platnosti,
– typu cesty,
– sjednaných pojištění,
– sjednaných limitů plnění.
2. Sjednaný typ pojištění je vyznačen na pojistce.
3. Přehled typů pojištění, na které se vztahují tato smluvní
ujednání, je uveden v čl. 7.
Článek 4
Územní platnost pojištění
1.	Pojištění je sjednáno s územní platností Evropa nebo
Svět.
Článek 5
Typy cest
1. 	V rámci turistické cesty je možno provozovat i oddechové a necílené (nejsou hlavním cílem ani jedním z hlavních cílů cesty) rekreační činnosti: badminton, bruslení,
golf, kulečník, kuželky, plavání a šnorchlování, procházky
a túry běžným nenáročným terénem, rybolov ze břehu,
modelářství, stolní tenis, stolní a karetní hry, tanec, tenis
a další necílené rekreační činnosti srovnatelné rizikovosti.
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2. V rámci sportovní cesty (rekreační sport) je možno rekreačně provozovat běžné rekreační sporty. Pojištěny jsou:
zimní sporty na upravených a pro veřejnost otevřených
sjezdových a běžeckých tratích, nikoliv však spojených se
skoky nebo akrobacií, vysokohorská turistika do 3 500 m
n. m. v rámci organizované skupiny s průvodcem
a po vyznačených trasách, cykloturistika na sjízdných
povolených cestách, nikoliv však ve volném nebo horském terénu, sjíždění řek do 3. stupně obtížnosti včetně
při nezvýšeném průtoku vody a s přiměřenou výstrojí,
vodní lyžování, jachting do vzdálenosti maximálně 3 km
od pevniny, surfing, rekreační potápění s přístrojem pod
vedením instruktora do hloubky maximálně 10 metrů,
kopaná, basketbal, volejbal a další běžné rekreační sporty srovnatelné rizikovosti.
Článek 6
Pojistná událost, hranice pojistného plnění
1. Pojištění léčebných výloh a asistenční služby
a) Pojišťovna plní z jedné pojistné události maximálně
do výše limitu plnění, který přísluší sjednanému typu pojištění uvedenému v čl. 7, z toho:
– za ošetření zubním lékařem za jednu pojistnou událost 20 000 Kč. Léčení poškození zubů v souvislosti
s úrazem hlavy není tímto limitem omezeno,
– náklady za zhotovení ortéz v základním a jednoduchém provedení maximálně do výše 20 000 Kč,
– náklady za jednoduché opravy zubních protéz maximálně do výše 2 000 Kč,
– za ubytování, stravování a přepravu doprovázejícího
a přivolaného opatrovníka nebo rodinného příslušníka maximálně 3 000 Kč na den a celkem maximálně
30 000 Kč,
– náklady na přepravu při ztrátě či zničení cestovních
dokladů maximálně do výše 5 000 Kč,
– v souvislosti s pojistnou událostí z pojištění zprostředkujeme finanční pomoc pojištěnému za podmínky složení protihodnoty v Kč v České republice u asistenční
služby pojišťovny do maximální částky 100 000 Kč.
b) Dojde-li k akutnímu zhoršení chronického onemocnění,
které ohrožuje život, pojišťovna poskytne plnění za okamžitý nezbytný lékařský zákrok nebo za hospitalizaci,
maximálně však po dobu 2 dnů do celkové maximální
výše 100 000 Kč.
2. Úrazové pojištění
a) Pojišťovna plní z jedné pojistné události maximálně
do výše limitu plnění, který přísluší sjednanému typu pojištění uvedenému v čl. 7.
b) Při pojištění cizinců pojišťovna nehradí náklady na dopravu pojištěného ze zahraničí na území České republiky
za účelem stanovení rozsahu trvalých následků úrazu.
c) Dojde-li ke smrti pojištěného do 3 let jeho věku, pojišťovna pojistné plnění neposkytne.
3. Pojištění odpovědnosti občana
Pojišťovna plní z jedné pojistné události do maximální
výše uvedené v čl. 7.
4. Pojištění cestovních zavazadel
a) Pojišťovna plní z jedné pojistné události maximálně
do výše limitu plnění, který přísluší sjednanému typu pojištění uvedenému v čl. 7.
b) Hranice pojistného plnění u rodinných příslušníků trvale
spolu žijících ve společné domácnost i nebo členů společné domácnosti trvale spolu žijících (účastníků stejné
cesty) se načítá.
c) Součet výplat plnění ze všech pojistných událostí nastalých v době trvání tohoto pojištění může činit nejvýše
dvojnásobek pojistného plnění příslušného pro danou
osobu a věc.
5. Pojištění storna cesty
Pojišťovna plní z jedné pojistné události stanovené procento ze stornopoplatků účtované cestovní kanceláří
do maximální výše, která přísluší sjednanému typu pojištění uvedenému v čl. 7.
Dojde-li k:
a) úmrtí pojištěného
aa) dědicům pojištěného 80 %,
ab) všem spolucestujícím 80 %,
b) úmrtí příbuzného pojištěného, který nebyl uveden
na společné cestovní smlouvě nebo nebyl pojištěn
a všem příbuzným zemřelého, kteří jsou uvedeni
na společné cestovní smlouvě 80 %,

c) n
 ově vzniklé závažné poruše zdraví pojištěného
ca) p
 ojištěnému a příbuzným pojištěného, kteří jsou
uvedeni na společné cestovní smlouvě a jsou pojištěni 80 %,
cb) spolucestujícím 80 %,
d) n
 ově vzniklé závažné poruše zdraví nejbližšího příbuzného pojištěného, který není uveden na společné cestovní smlouvě nebo nebyl pojištěn, pojištěnému 80 %,
e) lehké poruše zdraví pojištěného, pojištěnému a příbuzným pojištěného, kteří jsou uvedeni na společné
cestovní smlouvě a jsou pojištěni 80 %.
f) d
 alší důvody ke stornu cesty:
a) k rádež nebo vloupání do místa trvalého bydliště
nebo do podniku, který je vlastnictvím jednoho
z klientů uvedených na společné cestovní smlouvě/smlouvě, ke kterému dojde v době do 7 dnů
před plánovaným počátkem cesty,
b) ž ivelná pohroma v místě trvalého bydliště jednoho z pojištěných uvedených na společné cestovní
smlouvě/smlouvě, jestliže k ní došlo po sjednání
pojištění a jestliže z tohoto důvodu pojištěný nemůže nastoupit cestu,
c) o
 hrožení života a zdraví pojištěného cestou do
cílové destinace nebo v cílové destinaci přírodní
katastrofou, jestliže k ní došlo po sjednání pojištění. V tomto případě se pojištění vztahuje např.
na zrušení letu v důsledku přerušení leteckého
provozu. Přírodní katastrofou se v tomto případě
rozumí sopečná erupce, zemětřesení o síle min .
stupňů Richterovy stupnice, tsunami, povodeň,
záplava, vichřice dosahující min. 9. stupně Beaufortovy stupnice, nebo požár.
d) o
 hrožení života a zdraví pojištěného cestou do
cílové destinace nebo v cílové destinaci epidemií
oficiálně vyhlášenou místními nebo mezinárodními úřady, nebo ministerstvem zdravotnictví či ministerstvem zahraničních věcí ČR, pokud k jejímu
vyhlášení došlo po sjednání pojištění.
e) o
 hrožení života a zdraví pojištěného cestou do
cílové destinace válkou, občanskými nepokoji,
vyhlášenými místními, mezinárodními úřady nebo
Ministerstvem zahraničních věcí ČR po sjednání
pojištění.
V případě uvedených v bodu f) pojišťovna plní pojištěným uvedeným na společné cestovní smlouvě
(max. 5 osobám), kteří jsou pojištěni pojištěním
storna cesty a také uplatňují nárok, 80%.
6. Pojištění nevyužité dovolené
Pojistnou událostí je předčasné ukončení započaté cesty
v důsledku:
a) ú
 mrtí jednoho z pojištěných uvedených na společné
smlouvě
b) ú
 mrtí příbuzného pojištěného ve vlasti,
c) h
 ospitalizace pojištěného v zahraničí v důsledku závažného onemocnění nebo úrazu delší než 24 hod.,
pokud po ukončení hospitalizace následuje návrat
pojištěného do vlasti (pouze při zahraničních cestách),
d) k rádež, vloupání nebo požár do místa stálého bydliště.
7. Pojištění přerušení cesty
Pojištění se vztahuje na úhradu nákladů na náhradní dopravu do České republiky, bude-li pojištěný nucen přerušit
zahraniční cestu v důsledku:
a) ú
 mrtí, važného onemocnění či úrazu nejbližšího
příbuzného pojištěného definovaného v oddílu G,
článku 6 DPPCR;
b) ž ivelní události (požár, výbuch, vichřice, povodeň
nebo záplava) v místě bydliště, pokud pojištěný prokáže, že je nezbytně nutná jeho přítomnost při odstranění následků.
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nebo jiná okolnost dle pojistné smlouvy a pojistných podmínek.

pojistník před sjednáním pojištění seznámen. Ve smluvních

hradí najednou (jednorázové pojistné).

Článek 7
Typy typů
pojištění
Přehled
pojištění
Název typu pojištění

Rozsah01

Rozsah02

Územní platnost

Rozsah03

Pojištění cestovních zavazadel

Rozsah05

Rozsah06

Rozsah07

Evropa

Typ cesty
Pojištění léčebných výloh

Rozsah04

Svět
turistika
6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

Úrazové pojištění
nezbytné léčení

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

trvalé následky

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

smrt úrazem

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

škody na zdraví

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

škody na věci

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

500 000

Pojištění storna cesty

–

50 000

100 000

150 000

–

30 000

80 000

Pojištění přerušení cesty

–

20 000

20 000

20 000

–

20 000

20 000

Pojištění nevyužité dovolené

–

15 000

15 000

15 000

–

15 000

15 000

Pojištění odpovědnosti za škodu občana

škody ﬁnanční

Asistenční služba České pojišťovny
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4

Tel: +420 221 586 675
Fax: +420 221 586 100
E-mail: medical@europ-assistance.cz

Česká pojišťovna a.s.
P. O. BOX 305, 601 00 Brno
Klientský servis tel: +420 841 114 114

Plnění pojišťovny (stručný výtah z pojistných podmínek)
Územní platnost pojištění Je-li sjednáno pojištění s územní platností Evropa, jsou do něj zahrnuty evropské státy
a Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Kypr, Libye, Maroko, Tunisko, Turecko a stát Izrael, není zahrnuta Česká republika.
Typ cesty
Turistickou cestou se rozumí běžné rekreační a poznavací
cesty nebo pobyty, oddechové a necílené provozovaní rekreačních činností a studijní pobyty.
Sportovní cestou (rekreační sport) se rozumí cílené provozovaní sportu a pohybové činnosti v rámci aktivního odpočinku.
Pojištění léčebných výloh a asistence Pojišťovna plní za
nezbytné náklady na ošetření, kterému se během pojistné
doby byl pojištěný nucen podrobit v zahraničí v důsledku úrazu či náhlého (akutního) onemocnění a které vznikly v době
pojištění. Pojištění se vztahuje pouze na nutné a neodkladné léčení stabilizující stav pojištěného natolik, že je schopen
v cestě pokračovat nebo být převezen zpět do České republiky. Hrazeny jsou náklady za poskytnutí lékařského ošetření,

pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem v souvislosti
s pojistnou událostí, přepravu do nejbližšího zdravotnického
zařízení, repatriaci v případech, kdy není možno ze zdravotních důvodů použít původně plánovaný dopravní prostředek,
repatriaci tělesných ostatků pojištěného do místa trvalého bydliště v případě úmrtí a dále za poskytnuté asistenční služby.
Pojištění právní ochrany Předmětem pojištění je ochrana
oprávněných právních zájmů pojištěného v případech trestního nebo správního řízení po dopravní nehodě, při nároku
na náhradu škody a při sporu ze spotřebitelských vztahů
s místním poskytovatelem služeb.
Pojištění úrazové Pojišťovna plní za dobu nezbytného léčení, za trvalé následky úrazu a za smrt způsobenou úrazem.
Pojištění odpovědnosti občana Pojišťovna plní za škodu
způsobenou pojištěným při činnostech běžných v občanském
životě, za újmu na zdraví, škody na věcech, škody finanční.
Pojištění cestovních zavazadel Pojišťovna plní v případě
poškození, zničení, odcizení nebo ztráty cestovních zava-

zadel a věcí osobní potřeby obvyklých pro daný účel cesty,
které si pojištěný vzal na cestu.
Pojištění storna cesty Pojišťovna plní za storno cesty v případě, že pojištěný nemůže nastoupit cestu z důvodu přesně
specifikovaných v pojistných podmínkách a smluvních ujednáních. Rozsah plnění pojištěnému, event. i rozsahy plnění
dalším osobám uvedeným na společné cestovní smlouvě či
jiném rovnocenném dokumentu, pokud se také rozhodnou
nenastoupit cestu a měli uzavřeno pojištění storna cesty, je
uveden ve smluvních ujednáních.
Pojištění nevyužité dovolené Pojistnou událostí je předčasné ukončení započaté cesty z důvodů specifikovaných
v pojistných podmínkách.
Pojištění přerušení cesty Pojištění vztahuje se na úhradu nákladů za náhradní dopravu do ČR, bude-li pojištěný
nucen přerušit zahraniční cestu v důsledku úmrtí, vážného
onemocnění či úrazu nejbližšího příbuzného pojištěného,
krádeže, vloupání nebo požáru v místě stálého bydliště v ČR.
Pojistné plnění je poskytnuto pouze v případě, je-li služba
předem zajištěna asistenční službou pojišťovny.
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