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Účinnost od 1. ledna 2014

Cestovní pojištění

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Děkujeme Vám, že jste si zvolili cestovní pojištění ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu
ČSOB. Ujišťujeme Vás, že učiníme vše pro Vaši spokojenost jak před cestou, během ní, tak
i po návratu domů.

t

1œJPOFNPDOĶOÓOFCPÞSB[V
o 1PäÈEFKUFMÏLBœFWŭ[BISBOJĲÓPŭLPNQMFUOÓWZQMOĶOÓGPSNVMÈœFATESTATIO MEDICI
(viz Formulář 1).
o 6TDIPWFKUF TJ MÏLBœTLPV [QSÈWV Bŭ WÝFDIOZ ÞĲUZ  BCZ 7ÈN NPIMZ CâU QPŭ OÈWSBUV
do České republiky proplaceny.

t

1œJPEQPWĶEOPTUJ[BŭÞKNV
– Pokud se jedná o malou škodu, můžete ji uhradit na místě. Doklad o zaplacení
BŭGPUPEPLVNFOUBDJKFOVUOÏQPŭOÈWSBUVEPŭüFTLÏSFQVCMJLZQœFEMPäJUQPKJTUJUFMJ
– V případě větší škody neprodleně kontaktujte asistenční službu, svou odpovědnost
bez souhlasu pojišťovny neuznávejte, vzniklou újmu neuhrazujte, ani částečně,
OFQPEFQJTVKUFäÈEOâEPLVNFOU KFIPäPCTBIVOFCVEFUFSP[VNĶU
o 1PÝLP[FOÏIPJOGPSNVKUFPŭUPN äFŭNÈUFV[BWœFOÏQPKJÝUĶOÓPEQPWĶEOPTUJ[BŭÞKNV 
případně mu můžete předat kontakt na pojistitele.
o 4OBäUFTF[BKJTUJUQÓTFNOÈQSPIMÈÝFOÓQPÝLP[FOÏIPBŭQœÓQBEOâDITWĶELŞ
o ;EPLVNFOUVKUFPLPMOPTUJÝLPEZ GPUPEPLVNFOUBDF 

POKYNY PRO KLIENTA
t

/F[BQPNFŋUF TJ W[ÓU OBŭ DFTUV EPŭ [BISBOJĲÓ CSPäVSV Tŭ QPKJTUOâNJ QPENÓOLBNJ
BŭQPKJTUOPVTNMPVWV,BSUJĲLVOBŭQœFCBMVPEUSIOĶUF WZQMŋUFBŭVMPäUFPEEĶMFOĶ OFKMÏQF
do peněženky.

Jak postupovat v případě škodné události v zahraničí
t

7ŭ QœÓQBEĶ W[OJLV ÝLPEOÏ VEÈMPTUJ Wŭ [BISBOJĲÓ TF UFMFGPOJDLZ PCSBŘUF
OBŭ BTJTUFOĲOÓ TMVäCV  LUFSÈ 7ÈN QPTLZUOF QPUœFCOÏ JOGPSNBDF Bŭ Wŭ QœÓQBEĶ
úrazu nebo onemocnění Vám může doporučit zdravotnické zařízení
v místě pobytu. Odkudkoli ze světa je Vám asistenční služba k dispozici
24 hodin denně, 365 dní v roce s česky mluvícím operátorem. Pokud se dovoláte
QPV[FOBŭ[È[OBNOÓLBTJTUFOĲOÓTMVäCZ OBEJLUVKUFTWÏJOJDJÈMZBŭUFMFGPOOÓĲÓTMP LBN7ÈN
může asistenční služba volat zpět.

Kontakt na asistenční službu:

Účinnost od 1. ledna 2014

ČSOB Pojišťovna asistence
tel.: 420 222 803 442
e-mail: asistence@csobpoj.cz

t

1œJÝLPEĶOBŭ[BWB[BEMFDI
– Krádež zavazadel neprodleně ohlaste na policii v místě pojistné události v zahraničí
a vyžádejte si policejní protokol.
– Zdokumentujte okolnosti škody.
Jak postupovat při oznámení škodné události pojistiteli
t

1P OÈWSBUV EPŭ üFTLÏ SFQVCMJLZ OBIMBÝUF OFQSPEMFOĶ ÝLPEOPV VEÈMPTU QPKJTUJUFMJ
CVĴ UFMFGPOJDLZ OBŭ UFMŭ +420 800 100 777 nebo písemně na adresu: ČSOB
Pojišťovna, a. s., Masarykovo náměstí 1458, 532 18 PARDUBICE.
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t

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

+BL Wŭ QœÓQBEĶ UFMFGPOJDLÏIP  UBL QÓTFNOÏIP OBIMÈÝFOÓ ÝLPEOÏ VEÈMPTUJ [BÝMFUF
QPKJTUJUFMJ EŞLMBEOĶ WZQMOĶOâ GPSNVMÈœ OZNÁMENÍ ŠKODNÉ UDÁLOSTI
(viz Formulář 2), originály dokladů o zaplacení, v případě ošetření u lékaře nebo
QPCZUVWŭOFNPDOJDJMÏLBœFNWZQMOĶOâGPSNVMÈœATESTATIO MEDICI (viz Formulář 1)
BŭLPQJFEBMÝÓDIEPLMBEŞQPUœFCOâDILŭWZœÓ[FOÓÝLPEOÏVEÈMPTUJ

Účinnost od 1. ledna 2014

strana 2

Formulář 1:
7ZQMOÓMÏLBœt"VTHFGVMMUWPN"S[Ut1IZTJDJBOTIPVMEGJMMJOt3FNQMJSFQBSNFEJDJO

ATESTATIO MEDICI (Litteris versalibus)
+NÏOPOFNPDOÏIP/PNFOBFHSPUJ

/BSP[FOOBUVT

%JBHOPTB%JBHOPTJT

-ÏĲCB5IFSBQJB

)PTQJUBMJ[PWÈOLEF)PTQJUBMJTBUJPJOVTRVFBEEJFN

0EFEOFBŭEJF

"äEPŭVTRVFBEEJFN

1PLSBĲPWÈOÓEPNB"FHSPUVTEPNPJOMFDUVBGmYVT

0EFEOFBŭEJF

"äEPŭVTRVFBEEJFN

%FO%JF

1PEQJTMÏLBœF/PNFONFEJDJ

3B[ÓULP4JHJMMJVN

OZNÁMENÍ ŠKODNÉ UDÁLOSTI

Formulář 2
+NÏOPBŭQœÓKNFOÓ

Rodné číslo

7ZQMOÓQPKJÝUĶOâ

Státní příslušnost

Číslo pojistné smlouvy
5FMFGPO

Adresa (ulice, město, PSČ)
Datum odjezdu

Datum návratu

Datum škodné události

Organizátor vaší cesty (cestovní kancelář, podnik, individuálně

Popis vzniku škodné události

Místo vzniku škodné události (stát)
Stát a měna, ve které proběhla platba

Označte úkony vztahující se k vaší škodné události
ošetření

léky

hospitalizace

repatriace

Ke kontaktu s asistenční službou ČSOB Pojišťovny došlo Dne
 /&
Pojistné plnění poukažte na účet

transport

přivolání opatrovníka

úraz

zavazadla

odpovědnost za újmu

jiné

+BLEPÝMPLŭQMBUCĶ

 "/0

v hotovosti

neplaceno

 OFQMBDFOP QœJLMÈEÈNGBLUVSV

Pojistné plnění poukažte na adresu

PROHLÁŠENÍ POJIŠTĚNÉHO:1PKJÝUĶOâTWâNQPEQJTFNVEĶMVKFü40#1PKJÝŘPWOĶ ŭBŭT ĲMFOIPMEJOHVü40# EÈMFUBLÏKFOvQPKJTUJUFMi OÈTMFEVKÓDÓTPVIMBTZ7ŭTPVMBEVTF[ÈLPOFNĲŭ Datum
4C PŭPDISBOĶPTPCOÓDIÞEBKŞBŭPŭ[NĶOĶOĶLUFSâDI[ÈLPOŞ WFŭ[OĶOÓQP[EĶKÝÓDIQœFEQJTŞ WâTMPWOâTPVIMBTTF[QSBDPWÈOÓNDJUMJWâDIÞEBKŞ[BŭÞĲFMFNQSPWP[PWÈOÓQPKJÝŘPWBDÓĲJOOPTUJ ĲJOOPTUÓ
TPVWJTFKÓDÓDI Tŭ QPKJÝŘPWBDÓ ĲJOOPTUÓ  [BKJÝŘPWBDÓ ĲJOOPTUJ7ŭ TPVMBEV Tŭ VTUBOPWFOÓN f PETUŭ  [ÈLPOB Ĳŭ  4C  PCĲBOTLÏIP [ÈLPOÓLV  WFŭ [OĶOÓ QP[EĶKÝÓDI QœFEQJTŞ  TPVIMBT TF
[ÓTLÈWÈOÓNÞEBKŞPŭ[ESBWPUOÓNTUBWV TF[KJÝŘPWÈOÓN[ESBWPUOÓIPTUBWVOFCPQœÓĲJOZTNSUJ BŭUPPEŭPÝFUœVKÓDÓDIMÏLBœŞBŭ[ESBWPUOJDLâDI[BœÓ[FOÓ1PKJÝUĶOâTWâNQPEQJTFNVEĶMVKFQPKJTUJUFMJWŭTPVMBEV
TŭVTUBOPWFOÓNfBŭOÈTM[ÈLPOBĲŭ4C PCĲBOTLÏIP[ÈLPOÓLV WFŭ[OĶOÓQP[EĶKÝÓDIQœFEQJTŞ QMOPVNPDLŭUPNV BCZIP[BTUVQPWBM KFIPKNÏOFNQSÈWOĶKFEOBMBŭUBN LEFNVPCFDOĶ
Podpis pojištěného
[ÈWB[OÏQSÈWOÓQœFEQJTZUBLPWÏQSÈWPQPTLZUVKÓ BCZKFIPKNÏOFNQPäBEPWBMKBLÏLPMJWJOGPSNBDFPEŭPSHÈOŞWFœFKOÏNPDJ OBQœŭPSHÈOŞĲJOOâDIWŭUSFTUOÓNœÓ[FOÓ TQSÈWOÓDIPSHÈOŞŭBQPE OFCP
PEŭKBLâDILPMJWUœFUÓDIGZ[JDLâDIĲJŭQSÈWOJDLâDIPTPC OBQœŭ[ESBWPUOÓDIQPKJÝŘPWFO OFCPBCZKFIPKNÏOFNVŭ[NÓOĶOâDIPSHÈOŞBŭGZ[JDLâDIĲJŭQSÈWOJDLâDIPTPCOBIMÓäFMEPŭTQJTŞUĶNJUPPSHÈOZ
ĲJPTPCBNJWFEFOâNJBŭĲJOJMTJ[ŭOJDIWâQJTZĲJŭPQJTZ

Cestovní pojištění

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Všeobecné pojistné podmínky

ČÁST G

Cestovní pojištění VPP CP 2014
OBSAH
ČÁST A

ČÁST B

ČÁST C
ČÁST D

ČÁST E

ČÁST F

0#&$/«ü«45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 5
obecné principy, jako např. práva a povinnosti účastníků pojištění, vznik,
změny a zánik pojištění, jak platit pojistné, obecné výluky z pojištění,
jak spolu budeme komunikovat, ujednání o automatickém prodloužení
pojistné doby atd.
10+*À5ÿ/¶-²ü&#/Å$)7Å-0) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 15
pro případ jakých pojistných nebezpečí je pojištění sjednáno, podmínky
pojistného plnění, výluky z pojištění atd.
10+*À5ÿ/¶Á3";6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 17
jaký je rozsah pojištění, nároky a výluky z pojištění apod.
10+*À5ÿ/¶0%107ÿ%/045*[BŭÁ+.6 . . . . . . . . . . . . . . . . str. 21
když způsobíte škodu jiné osobě, tak jaký je rozsah pojištění, vymezení
pojistné události, práva a povinnosti účastníků pojištění, podmínky
pojistného plnění, výluky z pojištění atd.
10+*À5ÿ/¶;"7";"%&-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 24
jaké věci jsou pojištěny, pro případ jakých pojistných nebezpečí je
pojištění sjednáno, povinnosti účastníků pojištění, podmínky pojistného
plnění, výluky z pojištění atd.
"4*45&/ü/¶4-6Ç#:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 25
jaké je vymezení asistenčních služeb, jejich rozsah atd.

7Å,-"%10+.Ħ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 29
pojmy používané v textu těchto pojistných podmínek

ČÁST Aŭ]0#&$/«ü«45
ČLÁNEK I


2.

3.

ČLÁNEK II
1.


3.

Úvodní ustanovení

5ZUP 7ÝFPCFDOÏ QPKJTUOÏ QPENÓOLZ QSPŭ $FTUPWOÓ QPKJÝUĶOÓ 711ŭ $1ŭ  EÈMF KFO
v711ŭ$1ŭi TUBOPWÓ[ÈLMBEOÓSP[TBIQSÈWBŭQPWJOOPTUÓÞĲBTUOÓLŞQPKJÝUĶOÓ LUFSâNJ
KTPVQPKJTUJUFMBŭQPKJTUOÓLKBLPäUPTNMVWOÓTUSBOZ QPKJÝUĶOâBŭLBäEÈEBMÝÓPTPCB LUFSÏ
z pojištění vznikne právo nebo povinnost.
Pro všechna pojištění sjednaná dle těchto VPP CP 2014 platí i příslušná ustanovení
[ÈLPOB Ĳŭ  4C  PCĲBOTLâ [ÈLPOÓL  WFŭ [OĶOÓ QP[EĶKÝÓDI QœFEQJTŞ EÈMF KFO
vPCĲBOTLâ[ÈLPOÓLi BŭVTUBOPWFOÓTPVWJTFKÓDÓDIQSÈWOÓDIQœFEQJTŞBŭVKFEOÈOÓQPKJTUOÏ
smlouvy.
VPP CP 2014 jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je nahodilá škodná událost krytá pojištěním.
;QŞTPCJMBMJÞNZTMOĶQPKJTUOPVVEÈMPTUCVĴPTPCB LUFSÈVQMBUŋVKFQSÈWPOBŭQPKJTUOÏ
plnění, anebo z jejího podnětu osoba třetí, vzniká právo na pojistné plnění jen tehdy,
CZMPMJUPWâTMPWOĶVKFEOÈOP BOFCPTUBOPWÓMJUBLPCĲBOTLâ[ÈLPOÓLOFCPKJOâ[ÈLPO
Pojistnou událost pro jednotlivá pojištění blíže vymezují zvláštní části těchto

Účinnost od 1. ledna 2014
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LUFSÏKTPVPCTBIFNQPKJTUOÏTNMPVWZ BŭWÝFDIOZ[NĶOZWŭJEFOUJmLBĲOÓDIÞEBKÓDI
pojištěného,
c) počínat si při veškerém svém jednání (právním i neprávním; při konání
i případném opomenutí) tak, aby škodná událost nenastala, zejména nesmí
porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou
pojištěnému uloženy právními předpisy nebo na jejich základě, nebo které na sebe
vzal pojistnou smlouvou, a také nesmí trpět porušování těchto povinností ze strany
UœFUÓDIPTPC1PLVEKJäOBTUBMBÝLPEOÈVEÈMPTU KFQPKJÝUĶOâQPWJOFOVĲJOJUPQBUœFOÓ
směřující k tomu, aby vzniklá újma nenarůstala,
d) je-li v souvislosti se škodnou událostí podezření ze spáchání trestného činu,
správního deliktu nebo přestupku, bez zbytečného odkladu oznámit škodnou
událost příslušnému orgánu veřejné správy,
e) postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu újmy
nebo jiné obdobné právo, které mu v souvislosti s pojistnou událostí vzniklo,
G  QPKJTUJUFMJ CF[ŭ [CZUFĲOÏIP PELMBEV P[OÈNJU  äFŭ TKFEOBM QSPUJ UÏNVä QPKJTUOÏNV
nebezpečí a vztahující se na tutéž hodnotu pojistného zájmu po tutéž pojistnou
EPCVEBMÝÓQPKJÝUĶOÓVŭKJOÏIPQPKJTUJUFMFBŭTEĶMJUQPKJTUJUFMJPCDIPEOÓmSNVOFCPOÈ[FW
UPIPUPQPKJTUJUFMFBŭWâÝJTKFEOBOÏIPSOÓISBOJDFQPKJTUOÏIPQMOĶOÓ
g) pojistiteli bez zbytečného odkladu oznámit, že byl nalezen předmět pojištění
QPIœFÝPWBOâWŭTPVWJTMPTUJTŭQPKJTUOPVĲJŭÝLPEOPVVEÈMPTUÓ
I  QœJ ÝLPEOÏ VEÈMPTUJ KF QPKJÝUĶOâ QPWJOFO CF[ŭ [CZUFĲOÏIP PELMBEV LPOUBLUPWBU
asistenční službu pojistitele,
i) v případě žádosti pojistitele, zajistit na vlastní náklady úřední překlad dokladů
OF[CZUOâDILŭÝFUœFOÓÝLPEOÏVEÈMPTUJ
j) dodržovat obecně závazné právní předpisy a veškeré zákazy, příkazy či omezení

VPP CP 2014, případně ujednání pojistné smlouvy.

ČLÁNEK III
1.

ČLÁNEK IV


Územní rozsah pojištění

Á[FNOÓSP[TBIQPKJÝUĶOÓKFÞ[FNÓVWFEFOÏWŭQPKJTUOÏTNMPVWĶ

ČLÁNEK V


Cizí pojistné nebezpečí

V případě, že pojistník uzavřel ve vlastní prospěch pojistnou smlouvu, kterou je sjednáno
pojištění vztahující se na pojistné nebezpečí jako možnou příčinu vzniku pojistné události
u třetí osoby, může pojistník uplatnit právo na pojistné plnění, pokud prokáže splnění
povinností dle ustanovení § 2767 odst. 1 občanského zákoníku (zejména souhlas
QPKJÝUĶOÏIP  äFŭ QSÈWP OBŭ QPKJTUOÏ QMOĶOÓ OBCVEF QPKJTUOÓL  /FQSPLÈäFMJ QPKJTUOÓL
souhlas pojištěného podle předchozí věty nejpozději do konce sjednané pojistné doby,
nebo nejpozději do skončení časově posledního šetření škodné události, jejíž šetření
QSPCÓIÈQPŭVQMZOVUÓQPKJTUOÏEPCZ OBCâWÈQSÈWPOBŭQPKJTUOÏQMOĶOÓQPKJÝUĶOâ

Povinnosti účastníků pojištění

7FEMFQPWJOOPTUÓTUBOPWFOâDIPCFDOĶ[ÈWB[OâNJQSÈWOÓNJQœFEQJTZKFQPKJÝUĶOâEÈMF
povinen:
a) pojistiteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit všechny změny
ve skutečnostech, na které byl písemně tázán při sjednávání pojištění, zejména
skutečnost, že došlo ke změně nebo zániku pojistného rizika nebo hodnoty
pojistného zájmu (předmětu pojištění) nebo místa pojištění,
C  QPKJTUJUFMJCF[ŭ[CZUFĲOÏIPPELMBEVP[OÈNJUWÝFDIOZ[NĶOZUâLBKÓDÓTFTLVUFĲOPTUÓ 

Účinnost od 1. ledna 2014
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TUBOPWFOÈKJOBLOFäPCFDOĶ[ÈWB[OâNJQSÈWOÓNJQœFEQJTZ OBQœŭ[ÈLB[PWÏUBCVMLZ
WŭEPQSBWOÓDIQSPTUœFEDÓDI IPSTLâDIPCMBTUFDI WFŭWÝFDITUÈUFDI OBŭKFKJDIäÞ[FNÓ
se pojištění vztahuje,
L  ECÈU [WâÝFOÏ QP[PSOPTUJ Bŭ PQBUSOPTUJ Wŭ QœÓQBEĶ  äFŭ Wŭ EPCĶ USWÈOÓ QPKJÝUĶOÓ VäJM 
respektive užívá nebo se chystá užívat, alkohol nebo jinou návykovou látku nebo
přípravek takovou látku obsahující, a to s ohledem na činnosti, které vykonává
nebo se chystá vykonávat v době, kdy je nebo bude pod vlivem alkoholu nebo jiné
návykové látky nebo přípravku takovou látku obsahující.
7FEMFQPWJOOPTUÓTUBOPWFOâDIPCFDOĶ[ÈWB[OâNJQSÈWOÓNJQœFEQJTZKFPQSÈWOĶOÈPTPCB
dále povinna bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 15 dnů od zjištění škodné
události, oznámit pojistiteli, že škodná událost vznikla. Stejnou povinnost má jakákoliv
osoba, která oznamuje pojistiteli vznik škodné události a která má na pojistném plnění
právní zájem.
7FEMF QPWJOOPTUÓ TUBOPWFOâDI PCFDOĶ [ÈWB[OâNJ QSÈWOÓNJ QœFEQJTZ KF QPKJTUOÓL EÈMF
povinen:
a) pojistiteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit všechny změny
ve skutečnostech, na které byl písemně tázán při sjednávání pojištění, zejména
skutečnost, že došlo ke změně nebo zániku pojistného rizika nebo hodnoty
pojistného zájmu (předmětu pojištění) nebo místa pojištění,
C  QPKJTUJUFMJCF[ŭ[CZUFĲOÏIPPELMBEVP[OÈNJUWÝFDIOZ[NĶOZUâLBKÓDÓTFTLVUFĲOPTUÓ 
LUFSÏKTPVPCTBIFNQPKJTUOÏTNMPVWZ BŭWÝFDIOZ[NĶOZWŭJEFOUJmLBĲOÓDIÞEBKÓDI
pojistníka a pojištěného,
D  QPKJÝUĶOÏNV KFMJPEMJÝOâPEŭQPKJTUOÓLB CF[ŭ[CZUFĲOÏIPPELMBEVP[OÈNJU äFŭTKFEOBM
pojištění vztahující se na hodnotu pojistného zájmu pojištěného a seznámit
QPKJÝUĶOÏIPTŭQSÈWZBŭQPWJOOPTUNJ LUFSÏQSPŭOĶIP[FTKFEOBOÏIPQPKJÝUĶOÓWZQMâWBKÓ

Účinnost od 1. ledna 2014

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

d)



pojistiteli bez zbytečného odkladu oznámit, že sjednal proti témuž pojistnému
nebezpečí a vztahující se na tutéž hodnotu pojistného zájmu po tutéž pojistnou
EPCVEBMÝÓQPKJÝUĶOÓVŭKJOÏIPQPKJTUJUFMFBŭTEĶMJUQPKJTUJUFMJPCDIPEOÓmSNVOFCPOÈ[FW
UPIPUPQPKJTUJUFMFBŭWâÝJTKFEOBOÏIPSOÓISBOJDFQPKJTUOÏIPQMOĶOÓ
V případě, že se pojištění vztahuje na hodnotu pojistného zájmu pojištěného odlišného
PEŭQPKJTUOÓLB NÈQPKJTUOÓLTUFKOÏQPWJOOPTUJKBLPQPKJÝUĶOâ
7FEMF QPWJOOPTUÓ TUBOPWFOâDI PCFDOĶ [ÈWB[OâNJ QSÈWOÓNJ QœFEQJTZ KF QPKJTUJUFM EÈMF
povinen:
B  WSÈUJUPTPCĶVQMBUŋVKÓDÓQSÈWPOBŭQPKJTUOÏQMOĶOÓEPLMBEZ LUFSÏTJWZäÈEÈBŭLUFSÏ
QPKJTUJUFMJQPTLZUMBQSPŭÝFUœFOÓFYJTUFODFBŭSP[TBIVKFIPQPWJOOPTUJQMOJU
C  VNPäOJUPTPCĶVQMBUŋVKÓDÓQSÈWPOBŭQPKJTUOÏQMOĶOÓOBIMÏEOPVUEPŭQPELMBEŞ LUFSÏ
pojistitel soustředil v průběhu šetření škodné události a pořídit si jejich kopii.

ČLÁNEK VI
1.
2.

4.


Vznik, změny a zánik pojištění

Pojištění vzniká na základě písemné pojistné smlouvy. Pojištění vzniká prvním dnem
následujícím po uzavření pojistné smlouvy, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.
Pojištění se sjednává na dobu uvedenou v pojistné smlouvě (pojistná doba).
;NĶOWŭQPKJTUOÏTNMPVWĶM[FEPTÈIOPVUEPIPEPVTNMVWOÓDITUSBO%PIPEBNVTÓCâU
písemná, jinak je neplatná.
Pojištění se z důvodu nezaplacení pojistného ve smyslu občanského zákoníku během
pojistné doby nepřerušuje.
1PKJÝUĶOÓ  WFEMF PTUBUOÓDI EŞWPEŞ TUBOPWFOâDI Wŭ PCFDOĶ [ÈWB[OâDI QSÈWOÓDI
QœFEQJTFDI  [BOJLÈ QÓTFNOPV WâQPWĶEÓ QPKJTUOÓLB OFCP QPKJTUJUFMF  LUFSPV NPIPV
smluvní strany po každé škodné události podat, a to do 3 měsíců ode dne doručení
strana 7

Cestovní pojištění

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

P[OÈNFOÓ W[OJLV ÝLPEOÏ VEÈMPTUJ QPKJTUJUFMJ %OFN EPSVĲFOÓ WâQPWĶEJ QPĲÓOÈ CĶäFU
NĶTÓĲOÓWâQPWĶEOÓEPCB KFKÓNäVQMZOVUÓNQPKJÝUĶOÓ[BOJLÈ
V případě nezaplacení pojistného pojistníkem ani v dodatečné lhůtě stanovené
pojistitelem v upomínce, zanikne pojištění odchylně od ustanovení § 2804 občanského
zákoníku dnem následujícím po marném uplynutí této dodatečné lhůty.
Pojistitel má právo v případě, že dojde změnou právní úpravy k rozšíření odpovědnosti
za újmu nebo rozsahu náhrady újmy, pojištění odpovědnosti za újmu písemně
WZQPWĶEĶUOFKQP[EĶKJEPŭŭNĶTÓDŞPEFEOFOBCZUÓÞĲJOOPTUJQSÈWOÓIPQœFEQJTV LUFSâ
UVUP[NĶOV[BWÈEÓ%OFNEPSVĲFOÓWâQPWĶEJQPĲÓOÈCĶäFUNĶTÓĲOÓWâQPWĶEOÓEPCB 
jejímž uplynutím pojištění zaniká.

6.
7.

ČLÁNEK VII
1.


7.

ČLÁNEK VIII
1.

Pojistné

Pojistník je povinen platit pojistné, a to běžné nebo jednorázové, podle toho, co bylo
EPIPEOVUP Wŭ QPKJTUOÏ TNMPVWĶ +FMJ TKFEOÈOP QMBDFOÓ CĶäOÏIP QPKJTUOÏIP  KF EÏMLB
QPKJTUOÏIPPCEPCÓTUBOPWFOBOBŭKFEFOQPKJTUOâSPL
7âÝF QPKJTUOÏIP KF VWFEFOB Wŭ QPKJTUOÏ TNMPVWĶ 1PKJTUJUFM KF PQSÈWOĶO PWĶœJU TJ
VŭQPKJÝUĶOÏIPTQSÈWOPTUÞEBKŞSP[IPEOâDIQSPŭTUBOPWFOÓWâÝFQPKJTUOÏIP
Běžné pojistné je splatné prvního dne pojistného období, jednorázové pojistné dnem
počátku pojištění.
Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění, není-li v občanském zákoníku,
v těchto VPP CP 2014 nebo v pojistné smlouvě stanoveno jinak.
/BTUBMBMJQPKJTUOÈVEÈMPTU WŭEŞTMFELVLUFSÏQPKJÝUĶOÓ[BOJLMP OÈMFäÓQPKJTUJUFMJQPKJTUOÏ
EPŭ LPODF QPKJTUOÏIP PCEPCÓ  Wŭ OĶNä QPKJTUOÈ VEÈMPTU OBTUBMB +EFMJ Pŭ KFEOPSÈ[PWÏ
pojistné, náleží pojistiteli celé pojistné za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno.


3.
4.


1PKJTUOÏ[BŭQPKJÝUĶOÓTKFEOBOÏEMFUĶDIUP711ŭ$1ŭKFWäEZQPKJTUOâNKFEOPSÈ[PWâN 
OFOÓMJWŭQPKJTUOÏTNMPVWĶWâTMPWOĶVKFEOÈOPKJOBL
Odchylně od ustanovení § 1957 odst. 1 občanského zákoníku, se pojistné za pojištění
sjednané(á) pojistnou smlouvou považuje za uhrazené okamžikem, kdy byla částka
pojistného pojistníkem poukázána pojistiteli prostřednictvím poskytovatele platebních
služeb nebo složena provozovateli poštovních služeb k plnění poštovním poukazem.

ČLÁNEK IX
1.

Pojistné plnění

Pojistitel je povinen ukončit šetření škodné události do 3 měsíců od oznámení
UBLPWÏUPVEÈMPTUJÀFUœFOÓÝLPEOÏVEÈMPTUJNVTÓCâU[BIÈKFOPCF[ŭ[CZUFĲOÏIPPELMBEV
QPŭP[OÈNFOÓVEÈMPTUJ TFLUFSPVKFTQPKFOQPäBEBWFLOBŭQMOĶOÓ[ŭQPKJÝUĶOÓ/FNŞäF
MJ CâU ÝFUœFOÓ VLPOĲFOP EPŭ ŭ NĶTÓDŞ PEF EOF  LEZ CZMB QPKJTUJUFMJ ÝLPEOÈ VEÈMPTU
oznámena, je pojistitel povinen sdělit oznamovateli důvody, pro které nelze šetření
VLPOĲJUBŭQPTLZUOPVUPTPCĶ LUFSÈVQMBUŋVKFQSÈWPOBŭQPKJTUOÏQMOĶOÓ OBŭKFKÓQÓTFNOPV
äÈEPTU QœJNĶœFOPV [ÈMPIV  DPä WÝBL OFQMBUÓ  KFMJ SP[VNOâ EŞWPE  QPTLZUOVUÓ [ÈMPIZ
odepřít. Pojistné plnění je splatné do patnácti dnů, jakmile pojistitel skončil šetření
nutné k zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit.

Výluky z pojištění a omezení pojistného plnění

Pojištění se nevztahuje na škodné události vzniklé:
a) byla-li pojistná událost způsobena oprávněnou osobou (bez ohledu na to,
zda je či není účastníkem pojištění) nebo osobou, které sice nemá vzniknout
právo na pojistné plnění, ale jedná z podnětu kteréhokoliv účastníka pojištění,
WŭTPVWJTMPTUJTFTLVULFN LUFSâKFQPEMFPCFDOĶ[ÈWB[OâDIQSÈWOÓDIQœFEQJTŞTUÈUV
Účinnost od 1. ledna 2014
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C
D
d)
F
G
H

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

NÓTUB W[OJLV ÝLPEOÏ VEÈMPTUJ OFCP üFTLÏ SFQVCMJLZ ÞNZTMOâN USFTUOâN ĲJOFN 
a v rámci trestního řízení o tomto skutku bylo:
t VLPOĲFOP QœÓQSBWOÏ œÓ[FOÓ QPEÈOÓN PCäBMPCZ OFCP QPEÈOÓN OÈWSIV
OBŭ QPUSFTUÈOÓ UÏUP PTPCZ 4PVĲBTOĶ TF VKFEOÈWÈ  äFŭ UBUP WâMVLB [ŭ QPKJÝUĶOÓ
QP[CâWÈ ÞĲJOOPTUJ  KFMJ OÈTMFEOĶ Wŭ USFTUOÓN œÓ[FOÓ UBUP PTPCB OBŭ [ÈLMBEĶ
pravomocného rozhodnutí zproštěna obžaloby. Pojistitel je v takovém případě
povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu je taková skutečnost oznámena,
obnovit šetření pojistné události; nebo
t QSBWPNPDOĶSP[IPEOVUPPŭQPENÓOĶOÏN[BTUBWFOÓUSFTUOÓIPTUÓIÈOÓUÏUPPTPCZ
jako obviněného nebo o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání
této osoby jako podezřelého nebo
t QSBWPNPDOĶ SP[IPEOVUP Pŭ TDIWÈMFOÓ OBSPWOÈOÓ Bŭ [BTUBWFOÓ USFTUOÓIP TUÓIÈOÓ
této osoby jako obviněného,
WŭEŞTMFELVWÈMFĲOâDIVEÈMPTUÓ W[QPVS QPWTUÈOÓOFCPKJOâDIOÈTJMOâDIOFQPLPKŞ 
stávek nebo zásahem veřejné moci a v příčinné souvislosti s nimi,
Wŭ EŞTMFELV UFSPSJTUJDLâDI BLUŞ  TUÈWFL OFCP [ÈTBIFN WFœFKOÏ NPDJ Bŭ Wŭ QœÓĲJOOÏ
TPVWJTMPTUJTŭOJNJTŭWâKJNLPVQSPŭQPKJÝUĶOÓMÏĲFCOâDIWâMPI
jadernou energií, zářením všeho druhu a radioaktivní kontaminací,
Wŭ QœÓNÏ OFCP OFQœÓNÏ TPVWJTMPTUJ Tŭ WâLPOFN QSÈW Bŭ QPWJOOPTUÓ WZQMâWBKÓDÓDI
[F TMVäFCOÓIP OFCP KJOÏIP PCEPCOÏIP QPNĶSV QœÓTMVÝOÓLŞ P[CSPKFOâDI TJM 
P[CSPKFOâDICF[QFĲOPTUOÓDITCPSŞ [ÈDISBOOâDITCPSŞOFCPIBWBSJKOÓDITMVäFC
OBÞ[FNÓüFTLÏSFQVCMJLZ
OBÞ[FNÓKJOÏIP KJOâDI TUÈUV TUÈUŞ KFIPä KFKJDIä KFQPKJÝUĶOâTUÈUOÓNQœÓTMVÝOÓLFN
7âKJNLPV KF QœÓQBE  LEZ KF QPKJÝUĶOâ DJ[Ó TUÈUOÓ QœÓTMVÝOÓL ÞĲBTUOÓLFN WFœFKOÏIP
zdravotního pojištění v České republice,

I  QPKJÝUĶOÏNV OFCP [QŞTPCFOÏ QPKJÝUĶOâN QPE WMJWFN QPäJUÓ BMLPIPMV OFCP KJOÏ
OÈWZLPWÏ MÈULZ QœJŭ ĲJOOPTUFDI  Vŭ LUFSâDI PCFDOĶ [ÈWB[Oâ QSÈWOÓ QœFEQJT OFCP
předpisy či pokyny vydané provozovatelem, poskytovatelem či organizátorem
takové činnosti zakazují, aby byly vykonávány pod vlivem alkoholu nebo jiné
OÈWZLPWÏMÈULZOFCPQœÓQSBWLVUBLPWPVMÈULVPCTBIVKÓDÓIPUBUPWâMVLB[ŭQPKJÝUĶOÓ
TFWÝBLOFVQMBUOÓUFIEZ PCTBIPWBMMJBMLPIPMOFCPKJOPVOÈWZLPWPVMÈULVMÏL LUFSâ
QPKJÝUĶOâVäJM[QŞTPCFN LUFSâQPKJÝUĶOÏNVQœFEFQTBMMÏLBœ BŭOFVQP[PSOJMMJMÏLBœ
OFCPWâSPCDFMÏLVQPKJÝUĶOÏIP äFŭWŭEPCĶQŞTPCFOÓMÏLVOFM[FWZLPOÈWBUĲJOOPTU 
při níž ke škodné události došlo.
1PKJÝUĶOÓTFOFW[UBIVKFOBŭÝLPEOÏVEÈMPTUJ WŭTPVWJTMPTUJTŭLUFSâNJVWFEFPQSÈWOĶOÈ
PTPCB QœJŭ VQMBUŋPWÈOÓ QSÈWB OBŭ QPKJTUOÏ QMOĶOÓ WĶEPNĶ OFQSBWEJWÏ OFCP ISVCĶ
[LSFTMFOÏQPETUBUOÏÞEBKFUâLBKÓDÓTFSP[TBIVQPKJTUOÏVEÈMPTUJOFCPQPETUBUOÏÞEBKF
UâLBKÓDÓTFUÏUPQPKJTUOÏVEÈMPTUJ[BNMĲÓ
%BMÝÓ WâMVLZ [ŭ QPKJÝUĶOÓ NPIPV CâU VWFEFOZ Wŭ EBMÝÓDI ĲÈTUFDI UĶDIUP QPKJTUOâDI
podmínek a v pojistné smlouvě.





ČLÁNEK X


Zachraňovací náklady

;BDISBŋPWBDÓNJOÈLMBEZTFSP[VNÓÞĲFMOĶWZOBMPäFOÏOÈLMBEZOB
a) odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události,
b) zmírnění následků již nastalé pojistné události,
D  QMOĶOÓ QPWJOOPTUJ PELMJEJU QPÝLP[FOâ QPKJÝUĶOâ NBKFUFL OFCP KFIP [CZULZ
[ŭIZHJFOJDLâDI FLPMPHJDLâDIĲJŭCF[QFĲOPTUOÓDIEŞWPEŞ
Pojistitel nahradí:
B  [BDISBŋPWBDÓ OÈLMBEZ WZOBMPäFOÏ OBŭ [ÈDISBOV äJWPUB OFCP [ESBWÓ PTPC NBY

2.

Účinnost od 1. ledna 2014
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EPŭWâÝF[ŭIPSOÓISBOJDFQPKJTUOÏIPQMOĶOÓTUBOPWFOÏQSPŭIPEOPUVQPKJTUOÏIP
[ÈKNV QœFENĶUQPKJÝUĶOÓ BŭQPKJTUOÏOFCF[QFĲÓ LUFSÏIPTF[BDISBŋPWBDÓOÈLMBEZ
UâLBMZ
C  PTUBUOÓ[BDISBŋPWBDÓOÈLMBEZNBYEPŭWâÝF WäEZ[ŭIPSOÓISBOJDFQPKJTUOÏIP
plnění stanovené pro hodnotu pojistného zájmu (předmět pojištění) a pojistné
OFCF[QFĲÓ  LUFSÏIP TF [BDISBŋPWBDÓ OÈLMBEZ UâLBMZ  OFKWâÝF WÝBL EPŭ DFMLPWÏ
WâÝF,Ĳ[FWÝFDIQPKJÝUĶOÓTKFEOBOâDIEMFUĶDIUP711ŭ$1ŭKFEOPV
pojistnou smlouvou.
7âÝF WZQMBDFOÏ OÈISBEZ [BDISBŋPWBDÓDI OÈLMBEŞ TF EPŭ QPKJTUOÏIP QMOĶOÓ  LUFSÏ KF
omezeno horní hranicí, nezapočítává.

ČLÁNEK XI
1.


ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Elektronická komunikace

V souladu s ustanoveními § 562, § 570 a násl. a § 2773 občanského zákoníku,
QPKJTUJUFM Bŭ QPKJTUOÓL WâTMPWOĶ EFLMBSVKÓ  äFŭ WFÝLFSÈ QÓTFNOÈ QSÈWOÓ KFEOÈOÓ UâLBKÓDÓ TF
QPKJÝUĶOÓNPIPVCâUVĲJOĶOBUBLÏFMFLUSPOJDLâNJQSPTUœFELZ
/B äÈEPTU QPKJTUOÓLB TUWS[FOPV QPEQJTFN QPKJTUOÏ TNMPVWZ  QPKJTUJUFM Bŭ QPKJTUOÓL
sjednávají, že právní jednání pojistitele adresovaná účastníkům pojištění a učiněná
elektronickou poštou se považují za doručená, bez ohledu na to, zda se s jejich
obsahem adresát skutečně seznámil, okamžikem, kdy byla doručena:
a) na e-mailovou adresu účastníka pojištění uvedenou v pojistné smlouvě,
b) na e-mailovou adresu účastníka pojištění sdělenou prokazatelně pojistiteli kdykoliv
v době trvání pojištění,
c) do datového prostoru v internetové aplikaci elektronického bankovnictví
Československé obchodní banky, a. s., přístupného účastníkovi pojištění z titulu
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jeho smluvního vztahu s Československou obchodní bankou, a. s., nebo
E  EPEBUPWÏIPQSPTUPSVWŭJOUFSOFUPWÏBQMJLBDJQPKJTUJUFMFvOnline klientská zónai
QœÓTUVQOÏÞĲBTUOÓLPWJQPKJÝUĶOÓOBŭJOUFSOFUPWÏBESFTFQPKJTUJUFMFvwww.csobpoj.czi
z titulu uzavření pojistné smlouvy, jejíž jsou tyto pojistné podmínky nedílnou
součástí.

ČLÁNEK XII


Zvláštní ustanovení o formě právních jednání
týkajících se pojištění

7ŭTPVMBEVTŭVTUBOPWFOÓNfPETUŭPCĲBOTLÏIP[ÈLPOÓLVQPKJTUJUFMBŭQPKJTUOÓLWâTMPWOĶ
TKFEOÈWBKÓ äFŭPEDIZMOĶPEŭVTUBOPWFOÓfPCĲBOTLÏIP[ÈLPOÓLVNPIPVCâU[DFMB
WÝFDIOB QSÈWOÓ KFEOÈOÓ UâLBKÓDÓ TF QPKJÝUĶOÓ  CF[ŭ PIMFEV OBŭ [ÈWBäOPTU KFKJDI PCTBIV
a bez ohledu na právní důsledky s právním jednáním související, učiněná účastníky
QPKJÝUĶOÓWFEMFQÓTFNOÏGPSNZUBLÏWŭOĶLUFSÏ[ŭOÈTMFEVKÓDÓDIGPSFN SFTQFLUJWFOĶLUFSâN
z následujících způsobů:
B  FMFLUSPOJDLPVQPÝUPVGPSNPVQSPTUâDIFNBJMPWâDI[QSÈW U[OŭFNBJMPWâDI[QSÈW
OFWZäBEVKÓDÓDIPQBUœFOÓ[BSVĲFOâNFMFLUSPOJDLâNQPEQJTFN
C  ÞTUOĶQSPTUœFEOJDUWÓNUFMFGPOVWŭUBLPWÏNQœÓQBEĶWÝBLWâISBEOĶQSPTUœFEOJDUWÓN
t UFMFGPOOÓIPĲÓTMBQPKJTUJUFMF800 100 777 nebo
t KJOâDI UFMFGPOOÓDI ĲÓTFM QPKJTUJUFMF OJLPMJW OBQœŭ UFMFGPOOÓDI ĲÓTFM QPKJÝŘPWBDÓIP
[QSPTUœFELPWBUFMFĲJOOÏIPQSPŭQPKJTUJUFMF [WFœFKOĶOâDIBŭVSĲFOâDIQPKJTUJUFMFN
Lŭ UFMFGPOOÓ LPNVOJLBDJ Tŭ ÞĲBTUOÓLZ QPKJÝUĶOÓ WFŭ WĶDJ W[OJLV  [NĶOZ ĲJŭ [ÈOJLV
QPKJÝUĶOÓOFCPWFŭWĶDJÝFUœFOÓÝLPEOâDIVEÈMPTUÓ [BŭQPENÓOLZ äFŭPŭUFMFGPOOÓDI
IPWPSFDISFBMJ[PWBOâDIQSPTUœFEOJDUWÓNUĶDIUPUFMFGPOOÓDIĲÓTFMKFQPKJTUJUFMFN
QPœJ[PWÈO [WVLPWâ [È[OBN  Pŭ KFIPä QPœÓ[FOÓ KF LBäEÈ PTPCB WPMBKÓDÓ OBŭ UBUP
Účinnost od 1. ledna 2014
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UFMFGPOOÓ ĲÓTMB IMBTPWâN BVUPNBUFN QPKJTUJUFMF JOGPSNPWÈOB QœFE [BIÈKFOÓN
[B[OBNFOÈWBOÏIPUFMFGPOOÓIPIPWPSV
D  FMFLUSPOJDLâNJ QSPTUœFELZ QSPTUœFEOJDUWÓN JOUFSOFUPWÏ BQMJLBDF vOnline
klientská zónai [œÓ[FOÏ Bŭ QSPWP[PWBOÏ QPKJTUJUFMFN Bŭ EPTUVQOÏ ÞĲBTUOÓLPWJ
pojištění na internetové adrese pojistitele www.csobpoj.cz) zabezpečeného
internetového přístupu, k němuž účastník pojištění obdržel od pojistitele aktivační
LMÓĲ EÈMFUBLÏKFOvinternetová aplikacei 
1SPÞĲFMZQSÈWOÓDIKFEOÈOÓUâLBKÓDÓDITFQPKJÝUĶOÓVĲJOĶOâDI[QŞTPCFNQPEMFPETUŭ
QÓTNŭD UPIPUPĲMÈOLVQPKJTUOâDIQPENÓOFLQPKJTUJUFMBŭQPKJTUOÓLTKFEOÈWBKÓOÈTMFEVKÓDÓ
a) Pojistitel a pojistník sjednávají, že prostřednictvím internetové aplikace mohou
ÞĲBTUOÓDJQPKJÝUĶOÓĲJOJUQPV[FUBLPWÈQSÈWOÓKFEOÈOÓUâLBKÓDÓTFQPKJÝUĶOÓ LUFSÈUBUP
BQMJLBDFWŭĲBTFVĲJOĶOÓQSÈWOÓIPKFEOÈOÓUFDIOPMPHJDLZVNPäŋVKF
b) "LUJWBĲOÓN LMÓĲFN TF QSPŭ ÞĲFMZ QPKJÝUĶOÓ TKFEOBOÏIP QPEMF UĶDIUP QPKJTUOâDI
QPENÓOFL SP[VNÓ ĲÓTFMOâ OFCP BMGBOVNFSJDLâ LØE EPSVĲFOâ QPKJTUJUFMFN
účastníkovi pojištění, jehož správné zadání je nepřekročitelnou technologickou
QPENÓOLPV LBäEÏIP KFEOPUMJWÏIP QœÓTUVQV EPŭ JOUFSOFUPWÏ BQMJLBDF +FMJ
prostřednictvím internetové aplikace učiněno jakékoliv právní jednání adresované
pojistiteli za použití aktivačního klíče, má se za to, že toto právní jednání činil
účastník pojištění, jemuž byl aktivační klíč pojistitelem poskytnut. V zájmu právní
KJTUPUZ ÞĲBTUOÓLŞ QPKJÝUĶOÓ NŞäF CâU VĲJOĶOÓ QSÈWOÓIP KFEOÈOÓ ÞĲBTUOÓLB QPKJÝUĶOÓ
adresovaného pojistiteli prostřednictvím internetové aplikace kromě použití
aktivačního klíče podmíněno i dalším bezpečnostním prvkem (např. dalším, tedy
ESVIâN ĲÓTFMOâNĲJŭBMGBOVNFSJDLâNLØEFN[BTMBOâNLŭVĲJOĶOÓQSÈWOÓIPKFEOÈOÓ
QPKJTUJUFMFN ÞĲBTUOÓLPWJ QPKJÝUĶOÓ OBQœŭ GPSNPV 4.4 [QSÈWZ OBŭ KFIP NPCJMOÓ
komunikační zařízení).

c)

d)

e)

Účinnost od 1. ledna 2014
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aktivační klíč apod.).
t ÁĲBTUOÓLQPKJÝUĶOÓKFQPWJOFOQœJŭWZVäÓWÈOÓJOUFSOFUPWÏBQMJLBDFQPVäÓWBUQPV[F
jím vlastněné nebo jím oprávněně užívané počítače nebo jiná komunikační
[BœÓ[FOÓ WZCBWFOÏ ĲJŭ WZCBWFOÈ QPV[F PQSÈWOĶOĶ MFHÈMOĶ  [ÓTLBOâN
BŭJOTUBMPWBOâNTPGUXBSFN

ČLÁNEK XIII

Právní jednání učiněná účastníkem pojištění prostřednictvím internetové aplikace se
považují za doručená pojistiteli, bez ohledu na to, zda se s jejich obsahem pojistitel
skutečně seznámil, okamžikem zobrazení obsahu právního jednání účastníka
pojištění v internetové aplikaci na straně pojistitele, které pojistitel účastníkovi
QPKJÝUĶOÓ FMFLUSPOJDLZ QSPTUœFEOJDUWÓN UÏUP BQMJLBDF QPUWSEÓ JOGPSNBUJWOÓN UFYUFN
potvrzujícím doručení právního jednání pojistiteli.
Právní jednání učiněná pojistitelem prostřednictvím internetové aplikace se považují
za doručená účastníkovi pojištění, bez ohledu na to, zda se s jejich obsahem
účastník pojištění skutečně seznámil, okamžikem jejich doručení do datového
prostoru účastníka pojištění v internetové aplikaci.
Povinnosti všech účastníků pojištění související s využíváním internetové aplikace:
t ÁĲBTUOÓLQPKJÝUĶOÓPEQPWÓEÈ[BŭUP äFŭQSÈWOÓKFEOÈOÓOFCPP[OÈNFOÓUâLBKÓDÓTF
pojištění adresovaná pojistiteli bude prostřednictvím internetové aplikace činit
pouze osobně.
t ÁĲBTUOÓL QPKJÝUĶOÓ KF QPWJOFO OFPQPVÝUĶU QPĲÓUBĲ OFCP KJOÏ LPNVOJLBĲOÓ
zařízení, jehož prostřednictvím využívá internetovou aplikaci, během přihlášení
účastníka pojištění k internetové aplikaci, zejména během činění právních
KFEOÈOÓĲJŭP[OÈNFOÓUâLBKÓDÓDITFQPKJÝUĶOÓQSPTUœFEOJDUWÓNJOUFSOFUPWÏBQMJLBDF
t ÁĲBTUOÓL QPKJÝUĶOÓ KF QPWJOFO DISÈOJU TWŞK BLUJWBĲOÓ LMÓĲ  ESäFU IP Wŭ UBKOPTUJ 
nesdělit ho či nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě a činit obvyklá bezpečnostní
opatření před přístupem třetích osob k aktivačnímu klíči.
t ÁĲBTUOÓLQPKJÝUĶOÓKFQPWJOFOOFQSPEMFOĶQPŭ[KJÝUĶOÓQPEF[œFOÓOBŭUP äFŭCZKFIP
BLUJWBĲOÓLMÓĲNPIMCâUWZ[SB[FOĲJŭ[QœÓTUVQOĶOKBLÏLPMJWUœFUÓPTPCĶOFCP[OFVäJU
jakoukoliv třetí osobou oznámit toto své podezření pojistiteli a postupovat dále
EMFKFIPQPLZOŞ [FKNÏOBOBQœŭOBWâ[WVQPKJTUJUFMFBŭEMFKFIPQPLZOŞ[NĶOJU

Informace týkající se zpracování osobních údajů
a některých dalších souhlasů udělených
účastníkem pojištění pojistiteli

1SPQPKJTUOÓLBJŭQPKJÝUĶOÏIPKFEÈMFQPVäJUKFOTQPMFĲOâQPKFNvÞĲBTUOÓLQPKJÝUĶOÓi
 7ŭ TPVMBEV TF [ÈLPOFN Ĳŭ  4C  Pŭ PDISBOĶ PTPCOÓDI ÞEBKŞ Bŭ Pŭ [NĶOĶ
OĶLUFSâDI[ÈLPOŞ WFŭ[OĶOÓQP[EĶKÝÓDIQœFEQJTŞ EÈMFUBLÏKFOv[ÈLPOi VEĶMJMÞĲBTUOÓL
pojištění uzavřením, respektive podpisem, pojistné smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou
tyto všeobecné pojistné podmínky, pojistiteli souhlas ke zpracování osobních údajů
PCTBäFOâDIWŭQPKJTUOÏTNMPVWĶ[BŭÞĲFMFN
a) nabízení obchodu nebo služeb pojistitele a všech subjektů, které jsou členem
koncernu ČSOB, pojistitelem účastníkovi pojištění,
C  KFKJDI QœFEÈOÓ KJOÏNV TQSÈWDJ  Bŭ UP QPV[F UBLPWÏNV  LUFSâ KF ĲMFOFN LPODFSOV
ČSOB, zejména společnostem Československá obchodní banka, a. s.,
Hypoteční banka, a. s., Českomoravská stavební spořitelna, a. s., ČSOB
Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, ČSOB Leasing, a. s., ČSOB
Factoring, a. s., ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, Patria
'JOBODF ŭ Bŭ T  [Bŭ ÞĲFMFN OBCÓ[FOÓ PCDIPEV OFCP TMVäFC UÓNUP KJOâN TQSÈWDFN
účastníkovi pojištění,
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WÝFPCFDOÏQPKJTUOÏQPENÓOLZ BŭWŭSP[TBIVPTPCOÓDIÞEBKŞTEĶMFOâDIÞĲBTUOÓLFN
pojištění pojistiteli v souvislosti s právním vztahem pojištění,
b) osobní údaje účastníka pojištění budou zpracovány za účelem provozování
pojišťovací činnosti, činností souvisejících s pojišťovací činností, zajišťovací
činnosti, a dále za účelem nabízení obchodu nebo služeb pojistitele a všech
TVCKFLUŞ LUFSÏKTPVĲMFOFNLPODFSOVü40# TQFDJmLPWBOâDIWâÝF ÞĲBTUOÓLPWJ
QPKJÝUĶOÓ QPKJTUJUFMFN OFCP ĲMFOZ LPODFSOV ü40# TQFDJmLPWBOâNJ WâÝF  Bŭ [B
ÞĲFMFN NBSLFUJOHPWÏIP [QSBDPWÈOÓ [Bŭ ÞĲFMFN WâCĶSV WIPEOâDI TVCKFLUŞ
Lŭ PTMPWFOÓ Bŭ QœÓQSBWZ Bŭ UWPSCZ BOBMâ[ Pŭ BOPOZNJ[PWBOÏ TUSVLUVœF ÞĲBTUOÓLŞ
pojištění,
c) osobní údaje účastníka pojištění bude zpracovávat pojistitel nebo zpracovatel,
QœÓQBEOĶKJOâTQSÈWDFWFŭTNZTMVVTUBOPWFOÓfPETUŭ[ÈLPOB BŭUPQPV[FUBLPWâ 
LUFSâKFĲMFOFNLPODFSOVü40# [FKNÏOBüFTLPTMPWFOTLÈPCDIPEOÓCBOLB ŭBŭT 
Hypoteční banka, a. s., Českomoravská stavební spořitelna, a. s., ČSOB Penzijní
společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, ČSOB Leasing, a. s., ČSOB Factoring, a. s.,
ČSOB Asset Management, a. s., investiční společnost, Patria Finance, a. s.,
SFHJTUSPWBOâWŭTPVMBEVTŭVTUBOPWFOÓNf[ÈLPOBÁœBEFNQSPŭPDISBOVPTPCOÓDI
údajů,
E  PTPCOÓ ÞEBKF ÞĲBTUOÓLB QPKJÝUĶOÓ OFCVEPV [QœÓTUVQOĶOZ KJOâN PTPCÈN  OFä
VWFEFOâNWŭQœFEDIP[ÓPESÈäDF
e) poskytnutí osobních údajů účastníkem pojištění pojistiteli je dobrovolné,
G  ÞĲBTUOÓL QPKJÝUĶOÓ KF PQSÈWOĶO WZVäÓU QSÈW [FKNÏOB QSÈWB QœÓTUVQV Lŭ PTPCOÓN
ÞEBKŞN Bŭ QSÈWB OBŭ PQSBWV PTPCOÓDI ÞEBKŞ  EBOâDI NV VTUBOPWFOÓN f
a § 21 zákona, zjistí-li nebo domnívá-li se, že zpracování jeho osobních údajů
QPTLZUOVUâDI QPKJTUJUFMJ KF Wŭ SP[QPSV Tŭ PDISBOPV TPVLSPNÏIP Bŭ PTPCOÓIP äJWPUB
Účinnost od 1. ledna 2014

D  NBSLFUJOHPWÏIP [QSBDPWÈOÓ [Bŭ ÞĲFMFN WâCĶSV WIPEOâDI TVCKFLUŞ Lŭ PTMPWFOÓ
BŭQœÓQSBWZBŭUWPSCZBOBMâ[PŭBOPOZNJ[PWBOÏTUSVLUVœF [FKNÏOBWĶLPWÏ QPIMBWOÓ 
HFPHSBmDLÏ  QœÓKNPWÏŭ BUE  ÞĲBTUOÓLŞ QPKJÝUĶOÓ  WĲFUOĶ KFKJDI NÓOĶOZ BOBMâ[Z 
následného využití k účelu dle písm. a) a b) tohoto odstavce.
V souladu se zákonem udělil účastník pojištění uzavřením, respektive podpisem,
pojistné smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou tyto všeobecné pojistné podmínky,
QPKJTUJUFMJ TPVIMBT LF [QSBDPWÈOÓ DJUMJWâDI ÞEBKŞ [B ÞĲFMFN QSPWP[PWÈOÓ QPKJÝŘPWBDÓ
činnosti, činností souvisejících s pojišťovací činností a zajišťovací činnosti.
Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 5 zákona uděluje účastník pojištění pojistiteli souhlas
L UPNV  BCZ L ÞEBKŞN W SP[TBIV QPEMF VTUBOPWFOÓ f  PETU  [ÈLPOB [ÓTLBOâN
pojistitelem, coby správcem, přiřazoval pojistitel další osobní údaje účastníka pojištění.
7ÝFDIOZ WâÝF VWFEFOÏ TPVIMBTZ VEĶMVKF ÞĲBTUOÓL QPKJÝUĶOÓ QPKJTUJUFMJ OB EPCV PE
okamžiku uzavření pojistné smlouvy, jejímž uzavřením, respektive podpisem, účastník
QPKJÝUĶOÓ WâÝF VWFEFOÏ TPVIMBTZ QPKJTUJUFMJ VEĶMJM B KFKÓä OFEÓMOPV TPVĲÈTUÓ KTPV UZUP
všeobecné pojistné podmínky, do uplynutí 5 let od zániku posledního právního vztahu
pojištění sjednaného uvedenou pojistnou smlouvou, resp. v případě zpracování
DJUMJWâDI ÞEBKŞ OB EPCV USWÈOÓ QSÈW B QPWJOOPTUÓ [ QPKJÝUĶOÓ TKFEOBOÏIP VWFEFOPV
pojistnou smlouvou.
%ÈMFÞĲBTUOÓLQPKJÝUĶOÓTPVIMBTÓTŭQœFEÈWÈOÓNKFIPPTPCOÓDIÞEBKŞEPŭKJOâDITUÈUŞ BŭUP
ve smyslu ustanovení § 27 zákona.
7FTNZTMVVTUBOPWFOÓfPETUŭBŭ[ÈLPOBQPKJTUJUFMJOGPSNVKFBŭQPVĲVKFÞĲBTUOÓLB
pojištění o tom, že:
a) osobní údaje účastníka pojištění budou zpracovány v rozsahu osobních údajů
PCTBäFOâDIWŭQPKJTUOÏTNMPVWĶ KFKÓNäV[BWœFOÓN SFTQFLUJWFQPEQJTFN ÞĲBTUOÓL
QPKJÝUĶOÓWâÝFVWFEFOÏTPVIMBTZQPKJTUJUFMJVEĶMJMBŭKFKÓäOFEÓMOPVTPVĲÈTUÓKTPVUZUP
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zájemce nebo v rozporu se zákonem.
7FTNZTMVVTUBOPWFOÓfD[ÈLPOBĲŭ4C PŭFWJEFODJPCZWBUFMBŭPŭSPEOâDI
ĲÓTMFDIBŭPŭ[NĶOĶOĶLUFSâDI[ÈLPOŞ WFŭ[OĶOÓQP[EĶKÝÓDIQœFEQJTŞ TPVIMBTÓÞĲBTUOÓL
QPKJÝUĶOÓ Tŭ UÓN  BCZ WFŭ TUFKOÏN SP[TBIV  [Bŭ TUFKOâN ÞĲFMFN Bŭ QP TUFKOPV EPCV KBLP
ostatní osobní údaje bylo využíváno rodné číslo, jehož je účastník pojištění nositelem.
7ŭTPVMBEVTŭVTUBOPWFOÓNfPETUŭ[ÈLPOBĲŭ4C PŭOĶLUFSâDITMVäCÈDI
JOGPSNBĲOÓ TQPMFĲOPTUJ Bŭ Pŭ [NĶOĶ OĶLUFSâDI [ÈLPOŞ [ÈLPO Pŭ OĶLUFSâDI TMVäCÈDI
JOGPSNBĲOÓ TQPMFĲOPTUJ  WFŭ [OĶOÓ QP[EĶKÝÓDI QœFEQJTŞ  VEĶMVKF ÞĲBTUOÓL QPKJÝUĶOÓ
QPKJTUJUFMJ WâTMPWOâ TPVIMBT Lŭ WZVäJUÓ QPESPCOPTUÓ KFIP FMFLUSPOJDLÏIP LPOUBLUV
PCTBäFOâDI Wŭ QPKJTUOÏ TNMPVWĶ  KFKÓNä V[BWœFOÓN  SFTQFLUJWF QPEQJTFN  ÞĲBTUOÓL
QPKJÝUĶOÓ WâÝF VWFEFOÏ TPVIMBTZ QPKJTUJUFMJ VEĶMJM Bŭ KFKÓä OFEÓMOPV TPVĲÈTUÓ KTPV UZUP
všeobecné pojistné podmínky, za účelem šíření obchodních sdělení samotného
QPKJTUJUFMF Bŭ WÝFDI TVCKFLUŞ  LUFSÏ KTPV ĲMFOFN LPODFSOV ü40#  FMFLUSPOJDLâNJ
prostředky.
7ŭ TPVMBEV Tŭ VTUBOPWFOÓN f PETUŭ  [ÈLPOB Ĳŭ  4C  Pŭ QPKJÝŘPWOJDUWÓ 
WFŭ[OĶOÓQP[EĶKÝÓDIQœFEQJTŞ EÈMFUBLÏKFOv[ÈLPOPŭQPKJÝŘPWOJDUWÓi VEĶMVKFÞĲBTUOÓL
QPKJÝUĶOÓ QPKJTUJUFMJ WâTMPWOâ TPVIMBT Tŭ QPTLZUOVUÓN JOGPSNBDÓ UâLBKÓDÓDI TF QPKJÝUĶOÓ 
k němuž se vztahuje právní jednání, jehož obsahovou součástí tento souhlas je,
a) zajišťovnám (viz ustanovení § 3 odst. 1 písm. g) zákona o pojišťovnictví) pojistitele,
b) ostatním členům koncernu ČSOB,
D  PTUBUOÓN TVCKFLUŞN QPEOJLBKÓDÓN Wŭ PCMBTUJ QPKJÝŘPWOJDUWÓ Bŭ [ÈKNPWâN TESVäFOÓN
či korporacím těchto subjektů.
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B  W[OJLPCKFLUJWOÓTLVUFĲOPTUJ TFLUFSPVNŞäFCâUTQPKFOPBVUPNBUJDLÏQSPEMPVäFOÓ
pojistné doby dle tohoto článku VPP CP 2014, a
C  CZMBMJ UBLPWPV PCKFLUJWOÓ TLVUFĲOPTUÓ QœÓSPEOÓ LBUBTUSPGB  KBLÈ EPQSBWOÓ PNF[FOÓ
[ŭUÏUPTLVUFĲOPTUJWZQMâWBMB

Ujednání o automatickém prodloužení pojistné doby

/BTUBOFMJ TJUVBDF  LEZ QPKJÝUĶOâ NVTÓ OF[ÈWJTMF OBŭ TWÏ WŞMJ TFUSWBU Wŭ [BISBOJĲÓ
QPŭVQMZOVUÓQPKJTUOÏEPCZTKFEOBOÏWŭQPKJTUOÏTNMPVWĶ EÈMFUBLÏKFOvQŞWPEOÓQPKJTUOÈ
EPCBi  OBŭ [ÈLMBEĶ OĶLUFSÏ [ŭ PCKFLUJWOÓDI TLVUFĲOPTUÓ VWFEFOâDI Wŭ PETUŭ  UPIPUP
článku VPP CP 2014, dojde bez dalšího k prodloužení původní pojistné doby o dobu
dle odst. 2. tohoto článku VPP CP 2014.
Původní pojistná doba se v takovém případě prodlouží o dobu nezbytně nutnou
Lŭ [BœÓ[FOÓ OÈWSBUV EPŭ üFTLÏ SFQVCMJLZ  NBYJNÈMOĶ WÝBL Pŭ  CF[QSPTUœFEOĶ QPŭ TPCĶ
jdoucích a na původní pojistnou dobu bezprostředně navazujících dní.
7ÝFDIOB PTUBUOÓ QSÈWB Bŭ QPWJOOPTUJ WÝFDI ÞĲBTUOÓLŞ QPKJÝUĶOÓ TF BVUPNBUJDLâN
prodloužením pojistné doby podle tohoto článku VPP CP 2014 nijak nemění.
0CKFLUJWOÓ TLVUFĲOPTUJ  Tŭ OJNJä NŞäF CâU TQPKFOP BVUPNBUJDLÏ QSPEMPVäFOÓ QPKJTUOÏ
doby dle tohoto článku VPP CP 2014, jsou tyto:
B  EPQSBWOÓ PNF[FOÓ [QŞTPCFOÏ QœÓSPEOÓ LBUBTUSPGPV  TUÈWLPV  OFQPLPKJ  WâMVLPV
nebo zpožděním dopravních spojů, bránící pojištěnému v návratu do České
republiky ještě v původní pojistné době,
b) hospitalizace pojištěného nastalá v důsledku úrazu nebo akutního onemocnění
pojištěného, avšak pouze za podmínky, že pojištěnému současně vznikl vůči
QPKJTUJUFMJOÈSPLOBŭQPKJTUOÏQMOĶOÓ[ŭQPKJÝUĶOÓMÏĲFCOâDIWâMPITKFEOBOÏIPEMFĲÈTUJ
B těchto VPP CP 2014.
%PKEFMJLŭBVUPNBUJDLÏNVQSPEMPVäFOÓQPKJTUOÏEPCZ[ŭEŞWPEŞCMÓäFTQFDJmLPWBOâDI
Wŭ CPEĶ  UPIPUP ĲMÈOLV  KF QPKJÝUĶOâ WFEMF QPWJOOPTUÓ TKFEOBOâDI Wŭ ĲMÈOLV 7ŭ ĲÈTU
A VPP CP 2014 povinen zajistit si a předložit pojistiteli bez zbytečného odkladu
dokumenty prokazující:

ČLÁNEK XV






Účinnost od 1. ledna 2014
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[BœÓ[FOÓŭ BUE  CVEF WâÝF QPKJTUOÏIP QMOĶOÓ OFCP KJOÏIP QMOĶOÓ [ŭ QPKJÝUĶOÓ QPKJTUJUFMFN
stanovena vždy v české měně s použitím kurzu zahraniční měny vyhlášeného Českou
národní bankou a platného ke dni vzniku škodné události.
Smluvní strany si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně
od VPP CP 2014.
5ZUP711ŭ$1ŭOBCâWBKÓÞĲJOOPTUJEOFŭMFEOBŭ

5.


ČÁST B]10+*À5ÿ/¶-²ü&#/Å$)7Å-0)
ČLÁNEK I


Úvodní ustanovení

1PKJÝUĶOÓ MÏĲFCOâDI WâMPI TKFEOBOÏ EMF ĲÈTUJ # UĶDIUP 711ŭ $1ŭ  KF QPKJÝUĶOÓN
ÝLPEPWâN OFOÓMJWŭQPKJTUOÏTNMPVWĶVKFEOÈOPKJOBL

ČLÁNEK II


Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

1PKJÝUĶOÓ TF TKFEOÈWÈ QSPŭ QœÓQBE ÞISBEZ OF[CZUOâDI MÏĲFCOâDI WâMPI W[OJLMâDI
WŭEŞTMFELVÞSB[VOFCPBLVUOÓIPPOFNPDOĶOÓQPKJÝUĶOÏIP5ĶNJUPMÏĲFCOâNJWâMPIBNJ
se rozumí náklady na:
a) lékařské ošetření,
C  MÏLZ QœFEFQTBOÏ MÏLBœFN Wŭ TPVWJTMPTUJ Tŭ MÏLBœTLâN PÝFUœFOÓN [Bŭ MÏLZ QPKJTUJUFM
OFQPWBäVKF WâäJWOÏ  QPTJMVKÓDÓ OFCP WJUBNÓOPWÏ QSFQBSÈUZ  QSPTUœFELZ QPVäÓWBOÏ
preventivně a návykově a kosmetické přípravky, i když jsou předepsány lékařem
a obsahují léčivé látky,

Účinnost od 1. ledna 2014

Cestovní pojištění

ČLÁNEK III
1.


Pojistné plnění

Výluky z pojištění a omezení pojistného plnění

1PKJTUJUFM OFOÓ QPWJOFO QPTLZUOPVU QPKJTUOÏ QMOĶOÓ [ŭ QPKJÝUĶOÓ MÏĲFCOâDI WâMPI
v případech:
a) kdy pojistná událost nastala při řízení motorového vozidla, plavidla či letadla,
QSPŭOĶäOFNĶMQPKJÝUĶOâQœÓTMVÝOÏPQSÈWOĶOÓLŭœÓ[FOÓ OFCPLFLUFSÏEPÝMPQœJŭMFUFDI 
u nichž, s vědomím pojištěného, použité letadlo nebo pilot neměl úřední povolení,
nebo které byly provedeny proti úřednímu předpisu nebo bez vědomí či proti vůli
držitele letadla,
C  LEZMÏĲFCOÏWâMPIZTPVWJTÓTŭPÝFUœFOÓNÞSB[VĲJŭPOFNPDOĶOÓ LUFSÏOBTUBMPOFCP
jehož příznaky se projevily před odjezdem pojištěného na cestu do zahraničí,
TŭWâKJNLPVTUBCJMJ[PWBOÏIPDISPOJDLÏIPPOFNPDOĶOÓ
c) kdy zdravotní péče není z lékařského hlediska nezbytně nutná a neodkladná,
d) chronického onemocnění, a to i v případě, že se vyvinulo z akutního onemocnění,
e) nastala-li pojistná událost v souvislosti se sebevraždou pojištěného nebo pokusem
o ni,
G  OBTUBMBMJQPKJTUOÈVEÈMPTUWŭEŞTMFELVÞNZTMOÏIPTFCFQPÝLP[FOÓQPKJÝUĶOÏIP
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c)
d)

pobyt v nemocnici (hospitalizace),
transport, tj. přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení a zpět do místa
pobytu pojištěného v zahraničí,
e) repatriaci, tj. převoz pojištěného do České republiky v případě, že nebude moci ze
[ESBWPUOÓDIEŞWPEŞQPVäÓUQŞWPEOĶQMÈOPWBOâEPQSBWOÓQSPTUœFEFL1PKJTUJUFMTJ
vyhrazuje právo rozhodnout se souhlasem ošetřujícího lékaře o způsobu a místu
repatriace pojištěného,
G  QœFWP[ UĶMFTOâDI PTUBULŞ QPKJÝUĶOÏIP Wŭ QœÓQBEĶ KFIP ÞNSUÓ EPŭ üFTLÏ SFQVCMJLZ
U osob, které nejsou státními příslušníky České republiky, si pojistitel vyhrazuje
QSÈWP SP[IPEOPVU  [EB VISBEÓ OÈLMBEZ OBŭ QœFWP[ UĶMFTOâDI PTUBULŞ QPKJÝUĶOÏIP
EPŭTUÈUV KFIPäCZMQPKJÝUĶOâTUÈUOÓNQœÓTMVÝOÓLFN OFCPEPŭüFTLÏSFQVCMJLZ
H  QPIœFC OFCP LSFNBDJ QPKJÝUĶOÏIP WFŭ TUÈUĶ  LEF QPKJÝUĶOâ [FNœFM  QPLVE UBNOÓ
[ÈLPOZQœFWP[UĶMFTOâDIPTUBULŞOFEPWPMVKÓ
h) přivolání opatrovníka. Pojistitel si vyhrazuje právo rozhodnout o nároku na přivolání
opatrovníka.
 1PKJÝUĶOÓ MÏĲFCOâDI WâMPI M[F TKFEOBU QSPŭ UZQ DFTUZ 4UBOEBSEOÓ Bŭ /FCF[QFĲOÏ
sporty:
a) typ cesty Standardní se vztahuje na cesty za účelem rekreace a provozování
3FLSFBĲOÓDI TQPSUŞ TQFDJmLPWBOâDI Wŭ PETUŭ  ĲÈTU ( 711ŭ $1ŭ  Bŭ EÈMF
na pracovní cesty,
C  UZQ DFTUZ /FCF[QFĲOÏ TQPSUZ TF W[UBIVKF OBŭ DFTUZ [Bŭ ÞĲFMFN QSPWP[PWÈOÓ
/FCF[QFĲOâDITQPSUŞTQFDJmLPWBOâDIWŭPETUŭĲÈTU(711ŭ$1ŭ
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Pojistné plnění pojistitele je omezeno horní hranicí. Horní hranice je určena limitem
pojistného plnění.
-JNJU QPKJTUOÏIP QMOĶOÓ TUBOPWFOâ OBŭ OÈWSI QPKJTUOÓLB Wŭ QPKJTUOÏ TNMPVWĶ KF MJNJUFN
pojistného plnění za jednu a všechny pojistné události nastalé u jednoho pojištěného
v pojistné době.

ČLÁNEK IV


Společná ustanovení

1ÓTFNOÈQSÈWOÓKFEOÈOÓ LUFSÈTFUâLBKÓQPKJÝUĶOÓ NVTÓCâUVĲJOĶOBWŭĲFTLÏNKB[ZDF
"ESFTOÈQSÈWOÓKFEOÈOÓQPKJTUJUFMFUâLBKÓDÓTFQPKJÝUĶOÓVĲJOĶOÈWŭQÓTFNOÏMJTUJOOÏGPSNĶ
Bŭ P[OÈNFOÓ QPKJTUJUFMF VĲJOĶOÈ Wŭ QÓTFNOÏ MJTUJOOÏ GPSNĶ EÈMF UBLÏ KFO vQÓTFNOPTUJi 
se účastníkům pojištění doručuji na jimi posledně uvedenou adresu místa skutečného
či uváděného bydliště, respektive na adresu skutečného či ve veřejném rejstříku
zapsaného sídla. Uvedl-li pojistník v pojistné smlouvě korespondenční adresu (v poli
OBEFQTBOÏN v,PSFTQPOEFOĲOÓ BESFTBi  QSPKFWVKF UÓN TWPV WŞMJ  BCZ NV QÓTFNOPTUJ
byly doručovány právě na tuto korespondenční adresu se všemi právními důsledky
[ŭ UPIP WZQMâWBKÓDÓNJ  Bŭ QÓTFNOPTUJ TF EPSVĲVKÓ OBŭ UVUP BESFTV  WäEZ WÝBL QPV[F
na adresu v České republice.
1PKJTUOÈTNMPVWBBŭQPKJÝUĶOÓWŭOÓTKFEOBOÈTFœÓEÓĲFTLâNQSÈWOÓNœÈEFN
/FOÓMJWŭQPKJTUOÏTNMPVWĶOFCPWŭUĶDIUP711ŭ$1ŭEÈMFWâTMPWOĶTKFEOÈOPKJOBL 
KTPVWÝFDIOZQMBUCZVĲJOĶOÏWŭTPVWJTMPTUJTŭQPKJÝUĶOÓNLUFSâNLPMJWÞĲBTUOÓLFNQPKJÝUĶOÓ
Bŭ UBLÏ KBLÏLPMJW mOBOĲOÓ IPEOPUZ VWFEFOÏ Wŭ QPKJTUOÏ TNMPVWĶ OBQœŭ QPKJTUOÏ ĲÈTULZ 
VWÈEĶOZBŭISB[FOZWŭĲFTLÏNĶOĶBŭKTPVTQMBUOÏOBŭÞ[FNÓüFTLÏSFQVCMJLZ.ÈMJCâU
QPKJTUOâNQMOĶOÓNQPKJTUJUFMFOFCPKJOâNQMOĶOÓN[ŭQPKJÝUĶOÓSFQBSPWÈOBmOBOĲOÓIPEOPUB
WZKÈEœFOÈ QŞWPEOĶ Wŭ DJ[Ó NĶOĶ OBQœŭ OÈISBEB ÝLPEZ  [Bŭ LUFSPV QPKJÝUĶOâ PEQPWÓEÈ
QPÝLP[FOÏNV MÏĲFCOÏ WâMPIZ WZOBMPäFOÏ QPKJÝUĶOâN Wŭ [BISBOJĲOÓN [ESBWPUOJDLÏN

H  OBTUBMBMJ QPKJTUOÈ VEÈMPTU Wŭ TPVWJTMPTUJ Tŭ QSPWP[PWÈOÓN /FCF[QFĲOÏIP TQPSUV
UPOFQMBUÓ QPLVEKFWŭTBNPUOÏQPKJTUOÏTNMPVWĶWŭQPMPäDFv5ZQDFTUZiVWFEFOP
v/FCF[QFĲOÏTQPSUZi OFCPWŭTPVWJTMPTUJTŭQSPWP[PWÈOÓN/FQPKJTUJUFMOÏIPTQPSUV 
KFäKTPVVWFEFOZWŭPETUŭBŭĲÈTU(UĶDIUP711ŭ$1ŭ
I  TPVWJTFKÓDÓDI Tŭ UĶIPUFOTUWÓN  VNĶMâN QœFSVÝFOÓN UĶIPUFOTUWÓ  QPUSBUFN OFCP
QPSPEFNBŭKFKJDILPNQMJLBDFNJ7âKJNLPVKFMÏLBœTLÏPÝFUœFOÓQœJŭOFPĲFLÈWBOâDI
BLVUOÓDILPNQMJLBDÓDICĶIFNQSWOÓDIŭUâEOŞUĶIPUFOTUWÓ TŭWâKJNLPVSJ[JLPWÏIP
J  TPVWJTFKÓDÓTŭMÏĲFOÓNJOGFSUJMJUZOFCPTUFSJMJUZ OBQœŭVNĶMÏPQMPEOĶOÓ BŭWZÝFUœFOÓLF
zjištění těhotenství,
K  PÝFUœFOÓ[VCŞBŭTMVäFCTŭOÓNTQPKFOâDI7âKJNLPVKFPÝFUœFOÓWŭEŞTMFELVÞSB[V
nebo ošetření z důvodu akutní bolesti do limitu pojistného plnění uvedeného
v pojistné smlouvě,
k) nákladů souvisejících s duševní poruchou nebo poruchou chování pojištěného
EJBHOØ[Z'Bä'QPEMFNF[JOÈSPEOÓTUBUJTUJDLÏLMBTJmLBDFOFNPDÓ
l) nákladů za psychoanalytickou a psychoterapeutickou péči,
m) provedení úkonů mimo zdravotnické zařízení, které neprovádí lékař nebo zdravotní
QFSTPOÈMTŭQœÓTMVÝOPVLWBMJmLBDÓ OFCPMÏĲFOÓ LUFSÏOFOÓWĶEFDLZOFCPMÏLBœTLZ
uznávané,
O  QSFWFOUJWOÓDI QSPIMÓEFL  LPOUSPMOÓDI WZÝFUœFOÓ Bŭ MÏLBœTLâDI WZÝFUœFOÓ Bŭ PÝFUœFOÓ
nesouvisejících s akutním onemocněním nebo úrazem,
P  SFIBCJMJUBDÓ GZ[JLÈMOÓBŭMÈ[FŋTLÏMÏĲCZ ĲJŭQÏĲFWŭPECPSOâDIMÏĲFCOâDIÞTUBWFDI
Q  DIJSPQSBLUJDLâDIWâLPOŞ WâDWJLPWÏUFSBQJFOFCPOÈDWJLVTPCĶTUBĲOPTUJ
R  OBLBäMJWâDI QPIMBWOÓDI OFNPDÓ OFCP WJSV )*7  OFCP CZMBMJ QPKJTUOÈ VEÈMPTU
[QŞTPCFOBQœÓNPOFCPOFQœÓNPTZOESPNFN[ÓTLBOÏIPTFMIÈOÓJNVOJUZ "*%4
S  OÈLMBEŞOBŭ[IPUPWFOÓBŭPQSBWZQSPUÏ[ PSUPQFEJDLâDI [VCOÓDI CSâMÓ LPOUBLUOÓDI
Účinnost od 1. ledna 2014

Cestovní pojištění
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čoček nebo naslouchacích přístrojů,
s) nákladů na kosmetické zákroky.
Pojistitel není dále povinen poskytnout pojistné plnění:
B  QPLVE NV KF [ŭ KBLâDILPMJW EŞWPEŞ  BŘ Vä OBŭ TUSBOĶ ÞĲBTUOÓLŞ QPKJÝUĶOÓ OFCP
OF[ÈWJTMâDIOBŭWŞMJÞĲBTUOÓLŞQPKJÝUĶOÓ OBQœŭQPKJÝUĶOâOFVEĶMÓQPKJTUJUFMJTPVIMBTLF
zjišťování a přezkoumávání zdravotního stavu a k vyžádání zpráv od ošetřujících
MÏLBœŞ Bŭ [ESBWPUOJDLâDI [BœÓ[FOÓ QPKJÝUĶOÏIP  QPKJÝUĶOâ OFQPETUPVQÓ QSPIMÓELV
lékařem, kterého mu pojistitel určil atd.) znemožněno zjišťovat a přezkoumávat
zdravotní stav pojištěného nebo příčiny smrti pojištěného pro účely šetření
nutného ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit,
C  QPLVE QPKJÝUĶOâ [OFNPäOÓ QPKJTUJUFMJ OBWÈ[BU LPOUBLU NF[J PÝFUœVKÓDÓN MÏLBœFN
a lékařem pojistitele,
D  LEZ QPKJÝUĶOâ PENÓUOF SFQBUSJBDJ [BKJÝUĶOPV QPKJTUJUFMFN 7ŭ UBLPWÏN QœÓQBEĶ
QPKJTUJUFMQPTLZUOFEBMÝÓQPKJTUOÏQMOĶOÓKFOEPŭWâÝFOÈLMBEŞOBŭSFQBUSJBDJ
Pojistitel není povinen dále poskytnout pojistné plnění v dalších případech, je-li tak
ujednáno v pojistné smlouvě.

2.

3.

ČLÁNEK II




ČLÁNEK III
"


#


ČÁST C]10+*À5ÿ/¶Á3";6
ČLÁNEK I


Úvodní ustanovení

1PKJÝUĶOÓÞSB[V EÈMFUBLÏvÁSB[PWÈQPKJÝUĶOÓi TKFEOBOÏEMFĲÈTUJ$UĶDIUP711ŭ$1ŭ
KFQPKJÝUĶOÓNPCOPTPWâN

Rozsah pojištění

ÁSB[PWâNJQPKJÝUĶOÓNJQSPŭÞĲFMZUĶDIUP711ŭ$1ŭKTPV
a) pojištění pro případ smrti následkem úrazu,
C  QPKJÝUĶOÓQSPŭQœÓQBEUSWBMâDIOÈTMFELŞÞSB[V
c) pojištění pro případ léčení úrazu (denní odškodné).
%ÈMFQPKJTUJUFMQPTLZUOFKFEOPSÈ[PWÏPEÝLPEOÏ[BŭIPTQJUBMJ[BDJ[BŭQPENÓOFLVWFEFOâDI
WŭPETUŭ%ĲMŭ***UÏUPĲÈTUJ$711ŭ$1ŭ

2.

Pojistné plnění

/ÈSPLZOBŭQPKJTUOÏQMOĶOÓ[ŭQPKJÝUĶOÓQSPŭQœÓQBETNSUJOÈTMFELFNÞSB[V
#ZMBMJ ÞSB[FN  W[OJLMâN Wŭ EPCĶ USWÈOÓ QPKJÝUĶOÓ  [QŞTPCFOB QPKJÝUĶOÏNV TNSU 
která nastala nejpozději do tří let ode dne úrazu, vyplatí pojistitel tomu, komu smrtí
pojištěného vznikne právo na pojistné plnění, pojistnou částku sjednanou v pojistné
smlouvě k datu úrazu.
/ÈSPLZOBŭQPKJTUOÏQMOĶOÓ[ŭQPKJÝUĶOÓQSPŭQœÓQBEUSWBMâDIOÈTMFELŞÞSB[V
;BOFDIÈMJÞSB[ W[OJLMâ[BŭUSWÈOÓQPKJÝUĶOÓ QPKJÝUĶOÏNVUSWBMÏOÈTMFELZ WZQMBUÓQPKJTUJUFM
pojištěnému tolik procent z pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě k datu úrazu,
LPMJLB QSPDFOUŞN PEQPWÓEÈ QPEMF 0DFŋPWBDÓ UBCVMLZ #  SP[TBI USWBMâDI OÈTMFELŞ
po jejich ustálení. V prvním roce po úrazu poskytne pojistitel pojistné plnění pouze
WŭQœÓQBEĶ M[FMJ[ŭMÏLBœTLÏIPIMFEJTLBKFEOP[OBĲOĶTUBOPWJULPOFĲOâSP[TBIUSWBMâDI
následků úrazu.
V případě, že se trvalé následky neustálí do tří let ode dne úrazu, vyplatí pojistitel částku
odpovídající procentu poškození na konci této lhůty. Pojistitel neplní za trvalé následky

Účinnost od 1. ledna 2014
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UBCVMDF# LUFSÈKTPVQœFENĶUOâNUSWBMâNOÈTMFELŞNTWPVQPWBIPVOFKCMJäÝÓ
7âÝJQPKJTUOÏIPQMOĶOÓVSĲVKFQPKJTUJUFMQPEMF[ESBWPUOÓEPLVNFOUBDFQPKJÝUĶOÏIP0QÓSÈ
TFQœJUPNPŭTUBOPWJTLPMÏLBœF LUFSâQSPŭOĶKWZLPOÈWÈPECPSOPVQPSBEOÓĲJOOPTU
 /FM[FMJ QPEMF [ESBWPUOÓ EPLVNFOUBDF QPKJÝUĶOÏIP VSĲJU SP[TBI USWBMâDI OÈTMFELŞ
ÞSB[V  VSĲÓ KF QPKJTUJUFM OBŭ [ÈLMBEĶ [QSÈWZ Pŭ WâTMFELV [ESBWPUOÓ QSPIMÓELZ QPKJÝUĶOÏIP
Vŭ MÏLBœF VSĲFOÏIP QPKJTUJUFMFN Bŭ QP QœÓQBEOÏ LPO[VMUBDJ Tŭ MÏLBœFN QPKJTUJUFMF  LUFSâ
pro něj vykonává odbornou poradní činnost. Zdravotní prohlídku zabezpečí pojistitel
na svůj náklad.
$ /ÈSPLZOBŭQPKJTUOÏQMOĶOÓ[ŭQPKJÝUĶOÓQSPŭQœÓQBEMÏĲFOÓÞSB[V
 1PKJÝUĶOÏNVW[OJLOFQSÈWPOBŭQPKJTUOÏQMOĶOÓoEFOOÓPEÝLPEOÏUFIEZ KFTUMJäFQPKJÝUĶOâ
utrpí úraz v době trvání pojištění a doba nezbytného léčení tělesného poškození
OÈTMFELFN UPIPUP ÞSB[V EÈMF UBLÏ KFO vEPCB MÏĲFOÓ ÞSB[Vi  EPMPäFOÈ MÏLBœTLâN
potvrzením dosáhne limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.
2. Pojistitel poskytne pojistné plnění jen tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:
B  KF EPMPäFOB MÏLBœTLÈ [QSÈWB [ŭ QSWOÓIP PÝFUœFOÓ ÞSB[V KFEOP[OBĲOĶ TQFDJmLVKÓDÓ
EJBHOØ[V  ÞSB[PWâ EĶK Bŭ PCKFLUJWOĶ [KJÝUĶOÏ OÈTMFELZ ÞSB[V QSPŭ ÞĲFMZ OÈSPLŞ
[ŭ QPKJÝUĶOÓ TF OBPQBL OFQœJIMÓäÓ Lŭ EPEBUFĲOĶ WZIPUPWFOâN MÏLBœTLâN [QSÈWÈN 
resp. prohlášením, která se neshodují s autentickou zdravotnickou dokumentací,
b) první ošetření pojištěného je provedeno v době, kdy jsou přítomny objektivní
příznaky tělesného poškození způsobeného úrazem, nikoli pouze subjektivní
potíže pojištěného,
c) úraz pojištěného si vyžádal vyšetření či ošetření lékařem a následnou léčbu,
E  WF[ESBWPUOJDLÏEPLVNFOUBDJKF[BDIZDFOÞSB[PWâEĶKBŭKFIPPCKFLUJWOĶ[KJÝUĶOÏ
OÈTMFELZ UKŭ[KJÝUĶOÏUĶMFTOÏQPÝLP[FOÓ WĲFUOĶQœÓTMVÝOÏEJBHOØ[Z
3. Pro účely nároků z pojištění nejsou rozhodné a nepřihlíží se k subjektivním potížím

úrazu, které vznikly, projevily se nebo zhoršily po uplynutí této lhůty.
4UBOPWÓMJ0DFŋPWBDÓUBCVMLB#QSPDFOUOÓSP[QĶUÓ VSĲÓQPKJTUJUFMWâÝJQPKJTUOÏIPQMOĶOÓ
UBL BCZWŭSÈNDJEBOÏIPSP[QĶUÓPEQPWÓEBMPQPWB[FBŭSP[TBIVUSWBMâDIOÈTMFELŞÞSB[V
5âLBKÓMJTFUSWBMÏOÈTMFELZÞSB[VĲÈTUJUĶMBOFCPPSHÈOV KFKJDIäGVOLDFCZMZTOÓäFOZKJä
QœFEÞSB[FN TUBOPWÓTFKFKJDIQSPDFOUOÓPIPEOPDFOÓQPEMFPDFŋPWBDÓUBCVMLZ#UBL 
že se celkové procento sníží o počet procent odpovídajících předchozímu poškození,
VSĲFOÏNVSPWOĶäQPEMF0DFŋPWBDÓUBCVMLZ#
1PENÓOLPVW[OJLVOÈSPLVOBŭQPKJTUOÏQMOĶOÓKFTLVUFĲOPTU äFŭSP[TBIUSWBMâDIOÈTMFELŞ
[QŞTPCFOâDI QPKJÝUĶOÏNV KFEOÓN ÞSB[PWâN EĶKFN QPŭ KFKJDI VTUÈMFOÓ EPTÈIM UBLPWÏ
WâÝFQSPDFOUOÓIPPIPEOPDFOÓQPEMFPDFŋPWBDÓUBCVMLZ# LUFSÈKFWŭQPKJTUOÏTNMPVWĶ
LŭEBUVÞSB[VVKFEOÈOBKBLPNJOJNÈMOÓQSPŭW[OJLQPWJOOPTUJQPKJTUJUFMFQMOJU MJNJUUSWBMâDI
OÈTMFELŞ ÞSB[V  Bŭ TPVĲBTOĶ BCZ QPKJÝUĶOâ OBŭ OÈTMFELZ UPIPUP ÞSB[V OF[FNœFM
do 6 měsíců ode dne úrazu.
;QŞTPCJMMJKFEJOâÞSB[QPKJÝUĶOÏNVOĶLPMJLUSWBMâDIOÈTMFELŞSŞ[OÏIPESVIV IPEOPUÓTF
celkové trvalé následky úrazu součtem procent pro jednotlivé následky. Pojistné plnění
[BŭUSWBMÏOÈTMFELZ[QŞTPCFOÏKFEOÓNÞSB[PWâNEĶKFNOFNŞäFWÝBLQœFTÈIOPVU
QPKJTUOÏ ĲÈTULZ 5âLBKÓMJ TF WÝBL KFEOPUMJWÏ OÈTMFELZ UÏIPä ÞEV  PSHÈOV OFCP KFKJDI
ĲÈTUÓ IPEOPUÓTFKBLPDFMFL BŭUPOFKWâÝFQSPDFOUFNTUBOPWFOâNWŭ0DFŋPWBDÓUBCVMDF
# QSPŭ BOBUPNJDLPV OFCP GVOLĲOÓ [USÈUV QœÓTMVÝOÏIP ÞEV  PSHÈOV OFCP KFKJDI ĲÈTUÓ
1MOJMMJ QPKJTUJUFM [Bŭ USWBMÏ OÈTMFELZ ÞSB[V Wŭ SP[TBIV TUBOPWFOÏN 0DFŋPWBDÓ UBCVMLPV
B pro anatomickou ztrátu příslušného údu, orgánu nebo jejich částí, pak v případě
EBMÝÓIPÞSB[VBŭUSWBMâDIOÈTMFELŞOBŭUPNUPÞEV PSHÈOVOFCPĲÈTUJ KJäQPKJTUOÏQMOĶOÓ
neposkytne.
/FOÓMJ OĶLUFSâ ESVI USWBMâDI OÈTMFELŞ ÞSB[V PCTBäFO Wŭ 0DFŋPWBDÓ UBCVMDF #  VSĲÓ
QPKJTUJUFM SP[TBI QPKJTUOÏIP QMOĶOÓ QPEMF USWBMâDI OÈTMFELŞ VWFEFOâDI Wŭ 0DFŋPWBDÓ
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D.
1.

QPKJÝUĶOÏIP  OFQSPKFWÓMJ TF PCKFLUJWOĶ [KJÝUĶOâN UĶMFTOâN QPÝLP[FOÓN  KBLPä
JŭLŭEPEBUFĲOĶWZIPUPWFOâNMÏLBœTLâN[QSÈWÈN SFTQQSPIMÈÝFOÓN LUFSÈTFOFTIPEVKÓ
s autentickou zdravotnickou dokumentací.
1PKJTUJUFM WZQMBUÓ ĲÈTULV EFOOÓIP PEÝLPEOÏIP WFŭ WâÝJ TKFEOBOÏ Wŭ QPKJTUOÏ TNMPVWĶ
k datu úrazu, a to od prvního dne léčení úrazu do konce trvání nezbytného léčení úrazu
EPMPäFOÏIPMÏLBœTLâNQPUWS[FOÓN OFKWâÝFWÝBL[BŭEPCVMÏĲFOÓVWFEFOPVWŭ0DFŋPWBDÓ
UBCVMDF"%PCB [BŭLUFSPVKFWZQMÈDFOPEFOOÓPEÝLPEOÏ ĲJOÓNBYJNÈMOĶŭEOÓPEF
dne úrazu.
Pojistné plnění se stanoví vynásobením počtu dní nezbytného léčení úrazu určeného
QPEMF[ÈTBEVWFEFOâDIWŭUPNUPĲMÈOLVĲÈTULPVEFOOÓIPPEÝLPEOÏIP
6USQÓMJ QPKJÝUĶOâ EBMÝÓ ÞSB[ Wŭ EPCĶ MÏĲFOÓ ÞSB[V  [Bŭ LUFSâ KF QPKJTUJUFM QPWJOFO WZQMBUJU
EFOOÓPEÝLPEOÏ TUBOPWÓTFQPĲFUEOÓ [BŭLUFSÏQPKJTUJUFMOFKWâÝFQMOÓ KBLPTPVĲFUQPĲUV
EOÓVWFEFOâDIWŭ0DFŋPWBDÓUBCVMDF"ŭQSPPCĶUĶMFTOÈQPÝLP[FOÓ%PCB QPŭLUFSPVTF
EPCZMÏĲFOÓPCPVÞSB[ŞQœFLSâWBKÓ TF[BQPĲÓUÈWÈQPV[FKFEOPV
6USQÓMJ QPKJÝUĶOâ KFEOÓN ÞSB[PWâN EĶKFN OĶLPMJL UĶMFTOâDI QPÝLP[FOÓ  TUBOPWÓ TF
počet dní, za které pojistitel vyplatí denní odškodné, podle toho tělesného poškození,
VŭLUFSÏIPKFWŭ0DFŋPWBDÓUBCVMDF"ŭVWFEFOOFKWZÝÝÓQPĲFUEOÓ
/FOÓMJ KBLÏLPMJW UĶMFTOÏ QPÝLP[FOÓ PCTBäFOP Wŭ 0DFŋPWBDÓ UBCVMDF "  QPKJTUJUFM LF
TUBOPWFOÓ WâÝF QPKJTUOÏIP QMOĶOÓ QPVäJKF BOBMPHJDLZ IPEOPUZ VWFEFOÏ Wŭ 0DFŋPWBDÓ
UBCVMDF"ŭVŭUĶMFTOâDIQPÝLP[FOÓ LUFSÈKTPVQœFENĶUOÏNVUĶMFTOÏNVQPÝLP[FOÓTWPV
povahou nejbližší.
Nároky na pojistné plnění v případě jednorázového odškodného
za hospitalizaci
Pojištěnému vznikne právo na pojistné plnění v případě jednorázového odškodného
za hospitalizaci za předpokladu, že hospitalizace pojištěného nastalá v důsledku úrazu
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2.
3.

pojištěného trvala minimálně 2 dny (1 noc), avšak pouze za podmínky, že pojištěnému
TPVĲBTOĶ W[OJLM WŞĲJ QPKJTUJUFMJ OÈSPL OBŭ QPKJTUOÏ QMOĶOÓ [ŭ QPKJÝUĶOÓ MÏĲFCOâDI WâMPI
TKFEOBOÏIPQPEMFĲMŭ**ĲÈTU#UĶDIUP711ŭ$1ŭ
Pojištěná osoba je povinna délku hospitalizace doložit lékařskou zprávou.
Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v případě nesplnění povinnosti doložit
délku hospitalizace.

ČLÁNEK IV
1.

Výluky z pojištění a omezení pojistného plnění

Pojistitel neposkytne z pojištění pojistné plnění v těchto případech:
B  [QŞTPCJMMJ TJ QPKJÝUĶOâ QPKJTUOPV VEÈMPTU QœJŭ œÓ[FOÓ NPUPSPWÏIP WP[JEMB  QMBWJEMB
ĲJŭ MFUBEMB  QSPŭ OĶä OFNĶM QPKJÝUĶOâ QœÓTMVÝOÏ PQSÈWOĶOÓ Lŭ œÓ[FOÓ  OFCP OBTUBMBMJ
pojistná událost při letech, u nichž, s vědomím pojištěného, použité letadlo nebo
pilot neměl úřední povolení, nebo které byly provedeny proti úřednímu předpisu
nebo bez vědomí či proti vůli držitele letadla,
b) nastala-li pojistná událost následkem sebevraždy pojištěného nebo pokusu o ni,
c) nastala-li pojistná událost v důsledku úmyslného sebepoškození nebo úmyslného
jednání pojištěného,
E  OBTUBMBMJ QPKJTUOÈ VEÈMPTU Wŭ TPVWJTMPTUJ Tŭ QSPWP[PWÈOÓN /FCF[QFĲOÏIP TQPSUV
OFCP Wŭ TPVWJTMPTUJ Tŭ QSPWP[PWÈOÓN /FQPKJTUJUFMOÏIP TQPSUV  LUFSÏ KTPV VWFEFOZ
WŭPETUŭBŭĲÈTU(UĶDIUP711ŭ$1ŭ
e) nastala-li pojistná událost nebo došlo-li ke zhoršení následků pojistné události
v důsledku vědomého nevyhledání zdravotní péče nebo vědomého nerespektování
SBE Bŭ EPQPSVĲFOÓ MÏLBœF WĲFUOĶ [OFVäJUÓ MÏLŞ QPKJÝUĶOâN OFCP VäÓWÈOÓ MÏLŞ
QPKJÝUĶOâNWŭSP[QPSVTŭMÏLBœTLâNEPQPSVĲFOÓN
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CZMBMJ QPKJTUOÈ VEÈMPTU [QŞTPCFOB NJLSPCJÈMOÓNJ KFEZ OFCP JNVOPUPYJDLâNJ
látkami,
příčina pojistné události přímo či nepřímo souvisí s nemocí, úrazem, nebo
QPTUJäFOÓN  Pŭ LUFSÏN QPKJÝUĶOâ WĶEĶM BOFCP WĶEĶU NĶM Bŭ NPIM KJä QœJŭ TKFEOÈOÓ
pojištění anebo pojistná událost nastala u těch částí těla, které již byly poškozeny
BOFCPKJOBLQPTUJäFOZKJäQœFEÞSB[FN LUFSâWFEMLFW[OJLVQPKJTUOÏVEÈMPTUJ
VWFEFMJ PQSÈWOĶOÈ PTPCB QœJŭ VQMBUŋPWÈOÓ QSÈWB OBŭ QPKJTUOÏ QMOĶOÓ [ŭ QPKJÝUĶOÓ
WĶEPNĶ OFQSBWEJWÏ OFCP ISVCĶ [LSFTMFOÏ ÞEBKF UâLBKÓDÓ TF SP[TBIV QPKJTUOÏ
VEÈMPTUJOFCPQPETUBUOÏÞEBKFUâLBKÓDÓTFUÏUPVEÈMPTUJ[BNMĲÓ
CZMMJ EŞTMFELFN QPKJTUOÏ VEÈMPTUJ W[OJL OFCP [IPSÝFOÓ LâM IFSOJÓ  CÏSDPWâDI
WœFEŞ  EJBCFUJDLâDI HBOHSÏO  OÈEPSŞ WÝFIP ESVIV Bŭ QŞWPEV  W[OJL Bŭ [IPSÝFOÓ
BTFQUJDLâDI [ÈOĶUŞ QPDIFW ÝMBDIPWâDI  ÞQPOŞ TWBMPWâDI  UÓIPWâDI WÈĲLŞ
a epikondylitid,
WŭEŞTMFELVJOGFLĲOÓDIOFNPDÓ JŭLEZäCZMZQœFOFTFOZ[SBOĶOÓN
[B OÈTMFELZ EJBHOPTUJDLâDI  MÏĲFCOâDI Bŭ QSFWFOUJWOÓDI [ÈLSPLŞ  LUFSÏ OFCZMZ
provedeny za účelem léčení následků pojistné události,
CZMPMJ EŞTMFELFN QPKJTUOÏ VEÈMPTUJ [IPSÝFOÓ KJä FYJTUVKÓDÓ OFNPDJ OFCP OBTUBMBMJ
pojistná událost v důsledku nemoci,
jakékoliv nemoci nebo postupně působící příčiny,
WŭTPVWJTMPTUJTŭWSP[FOPVWBEPV OFNPDÓBŭTUBWZ[ŭOJDIWZQMâWBKÓDÓNJ
[BJOGBSLUNZPLBSEV DÏWOÓNP[LPWPVQœÓIPEVBŭFQJMFQTJJBŭ[BOÈTMFELZQPKJTUOÏ
události, ke které v jejich důsledku došlo,
KFEOÈMJ TF Pŭ WâIœF[ NF[JPCSBUMPWÏ QMPUÏOLZ OFÞSB[PWâN EĶKFN  QMPUÏOLPWÏ
a algické páteřní syndromy,
KFEOÈMJ TF Pŭ QBUPMPHJDLÏ Bŭ ÞOBWPWÏ [MPNFOJOZ OFCP [MPNFOJOZ Wŭ TPVWJTMPTUJ

2.

Tŭ WSP[FOPV MPNJWPTUÓ LPTUÓ OFCP Wŭ TPVWJTMPTUJ Tŭ KJOâNJ WSP[FOâNJ WBEBNJ OFCP
nemocemi, tj. takové zlomeniny, které vzniknou v důsledku snížené pevnosti kosti
a k jejichž vzniku postačuje nižší intenzita působení vnějšího vlivu než u traumatické
zlomeniny zdravé kosti,
r) došlo-li k poškození svalů, šlach nebo vazů nebo k narušení hybnosti páteře
v důsledku přepětí vlastní tělesné síly při zvedání nebo přesouvání břemen,
T  EPÝMPMJ Lŭ QœFSVÝFOÓ OFCP QPÝLP[FOÓ EFHFOFSBUJWOĶ QBUPMPHJDLZ  [NĶOĶOâDI
BOBUPNJDLâDIĲÈTUÓUĶMBOFCPPSHÈOŞ OBQœŭ"DIJMMPWBÝMBDIB NFOJTLVT
U  KFEOÈMJ TF Pŭ IBCJUVÈMOÓ MVYBDJ  UKŭ PQBLVKÓDÓ TF WZLMPVCFOÓ LMPVCV OFCP KFIP
ĲÈTUJ QœJŭ CĶäOÏN QPIZCV  [QŞTPCFOÏ OBQœŭ WPMOâN LMPVCOÓN QPV[ESFN OFCP
JOTVmDJFODÓ OFEPTUBUFĲOPTUÓ  LMPVCOÓDI WB[Ş  BUSPmÓ LMPVCOÓ IMBWJDF OFCP QœÓMJÝ
QMPDIPVLMPVCOÓKBNLPVBŭEBMÝÓNJWSP[FOâNJWBEBNJBŭQPSVDIBNJ
u) jedná-li se o duševní poruchu nebo změnu psychického stavu pojištěného,
bez ohledu na to, čím byly způsobeny, nedojde-li k organickému poškození
centrální nervové soustavy úrazem.
Pojistitel je oprávněn přiměřeně snížit pojistné plnění z pojištění v těchto případech:
B  PEWPMÈMJQPKJÝUĶOâWŭQSŞCĶIVQPKJÝUĶOÓOFCPWŭQSŞCĶIVÝFUœFOÓOVUOÏIPLF[KJÝUĶOÓ
rozsahu povinnosti pojistitele plnit svůj souhlas ke zjišťování a přezkoumávání
zdravotního stavu a zpracování osobních údajů a má-li tato skutečnost vliv
OBŭ ÝFUœFOÓ OVUOÏ LF [KJÝUĶOÓ FYJTUFODF Bŭ SP[TBIV QPWJOOPTUJ QPKJTUJUFMF QMOJU  NÈ
QPKJTUJUFMQSÈWPTOÓäJUQPKJTUOÏQMOĶOÓÞNĶSOĶLŭUPNV KBLâWMJWNĶMPUPUPPEWPMÈOÓ
na rozsah jeho povinnosti plnit nebo pojistné plnění odmítnout, je-li tímto jednáním
pojištěného šetření pojistitele znemožněno,
C  NĶMPMJ QPSVÝFOÓ QPWJOOPTUÓ VWFEFOâDI Wŭ UĶDIUP 711ŭ $1ŭ  OFCP EBMÝÓDI
QPWJOOPTUÓVWFEFOâDIWŭQPKJTUOÏTNMPVWĶOFCPTUBOPWFOâDIPCFDOĶ[ÈWB[OâNJ
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QSÈWOÓNJ QœFEQJTZ QPETUBUOâ WMJW OBŭ W[OJL QPKJTUOÏ VEÈMPTUJ  KFKÓ QSŞCĶI OFCP
OBŭ[WĶUÝFOÓSP[TBIVKFKÓDIOÈTMFELŞBOFCPOBŭ[KJÝUĶOÓOFCPVSĲFOÓWâÝFQPKJTUOÏIP
QMOĶOÓ QPKJTUJUFMNÈQSÈWPTOÓäJUQPKJTUOÏQMOĶOÓÞNĶSOĶLŭUPNV KBLâWMJWNĶMPUPUP
porušení na rozsah jeho povinnosti plnit,
pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění z pojištění i v dalších případech
VWFEFOâDIWŭQPKJTUOÏTNMPVWĶOFCPWŭPCĲBOTLÏN[ÈLPOÓLV

ČÁST D]10+*À5ÿ/¶0%107ÿ%/045*;"ŭÁ+.6
ČLÁNEK I
1.

Úvodní ustanovení

Pojištění odpovědnosti za újmu sjednané dle části D těchto VPP CP 2014 je pojištěním
ÝLPEPWâN

ČLÁNEK II
1.

Rozsah pojištění

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti
pojištěného za:
a) majetkovou újmu (také tzv. škodu nebo tzv. újmu na jmění), kterou způsobil jinému
na věci nebo na zvířeti, poškozením nebo zničením věci, respektive poraněním
ĲJŭVTNSDFOÓN[WÓœFUF  EÈMFUBLÏKFOvNBKFULPWÈÞKNBOBŭWĶDJOFCPOBŭ[WÓœFUJi
b) újmu způsobenou člověku na zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu
spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení, kterou způsobil
jinému během cestování v souvislosti s jeho činností nebo vztahem v běžném

životě.
1PKJÝUĶOÓTFW[UBIVKFUÏäOBŭOÈISBEVOÈLMBEŞMÏĲFOÓWZOBMPäFOâDI[ESBWPUOÓQPKJÝŘPWOPV
OFCP [ESBWPUOJDLâN [BœÓ[FOÓN OBŭ [ESBWPUOÓ QÏĲJ WFŭ QSPTQĶDI UœFUÓ PTPCZ  W[OJLMMJ
OÈSPLOBŭÞISBEVUĶDIUPOÈLMBEŞEMFQœÓTMVÝOâDIPCFDOĶ[ÈWB[OâDIQSÈWOÓDIQœFEQJTŞ
v důsledku jednání pojištěného, a jestliže z odpovědnosti za újmu na zdraví, ke které se
UZUPOÈLMBEZWÈäPV W[OJLMOÈSPLOBŭQMOĶOÓ[ŭQPKJÝUĶOÓTKFEOBOÏIPEMFĲMŭ**ĲÈTU%UĶDIUP
VPP CP 2014.



ČLÁNEK III


Pojistná událost

7ŭTPVMBEVTŭĲMŭ**PETUŭĲÈTU"ŭUĶDIUP711ŭ$1ŭKFQPKJTUOÈVEÈMPTUEFmOPWÈOB
OÈTMFEVKÓDÓNWĶDOâN ĲBTPWâNBŭNÓTUOÓNWZNF[FOÓN
Věcné vymezení pojistné události: Pojistnou událostí je vznik právní povinnosti
QPKJÝUĶOÏIP OBISBEJU ÞKNV  [Bŭ LUFSPV QPKJÝUĶOâ QPEMF PCFDOĶ [ÈWB[OâDI QSÈWOÓDI
předpisů odpovídá a je povinen ji uhradit, za předpokladu, že vznikla povinnost
pojistitele poskytnout pojistné plnění.
Časové vymezení pojistné události: za okamžik vzniku pojistné události je
QPWBäPWÈO EFO  LEZ W[OJLMB ÞKNB  [Bŭ LUFSPV QPKJÝUĶOâ QPEMF PCFDOĶ [ÈWB[OâDI
právních předpisů odpovídá a je povinen ji uhradit.
Místní vymezení pojistné události: za místo vzniku pojistné události se považuje
místo, kde újma vznikla, nikoli místo, kde došlo k příčině vzniku újmy.
Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je, že ke vzniku újmy došlo v době trvání
pojištění u pojistitele.

2.

3.

4.
5.

Účinnost od 1. ledna 2014
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ČLÁNEK IV


ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Povinnosti pojištěného

7FEMF QPWJOOPTUÓ VWFEFOâDI Wŭ ĲMŭ 7ŭ ĲÈTU "ŭ UĶDIUP 711ŭ $1ŭ  KF QPKJÝUĶOâ EÈMF
povinen:
a) pojistiteli bez zbytečného odkladu oznámit, že nastala škodná událost.
QœJŭ P[OÈNFOÓ ÝLPEOÏ VEÈMPTUJ TEĶMJU  äFŭ QPÝLP[FOâ VQMBUOJM QSPUJ QPKJÝUĶOÏNV
právo na náhradu újmy a vyjádřit se ke své odpovědnosti za vzniklou újmu,
LŭQPäBEPWBOÏOÈISBEĶBŭLŭKFKÓWâÝJ
C  CF[ WâTMPWOÏIP QœFEDIP[ÓIP QÓTFNOÏIP TPVIMBTV QPKJTUJUFMF OFV[OBU WŞĲJ
poškozenému dluh, respektive neuznat závazek k náhradě újmy, za kterou
QPKJÝUĶOâWŭTPVWJTMPTUJTFÝLPEOPVVEÈMPTUÓPEQPWÓEÈ
c) pojistiteli bez zbytečného odkladu písemně sdělit, že v souvislosti se škodnou
událostí bylo proti němu zahájeno řízení před orgánem veřejné moci nebo rozhodčí
œÓ[FOÓ  TEĶMJU KNÏOP TWÏIP QSÈWOÓIP [ÈTUVQDF Bŭ QPKJTUJUFMF JOGPSNPWBU Pŭ QSŞCĶIV
BŭWâTMFEDÓDIUPIPUPœÓ[FOÓ
d) v řízení o náhradě újmy ze škodné události postupovat v souladu s pokyny
QPKJTUJUFMF [FKNÏOBTFQPKJÝUĶOâOFTNÓCF[ŭTPVIMBTVQPKJTUJUFMF[BWÈ[BULŭOÈISBEĶ
promlčené pohledávky a nesmí uzavřít bez souhlasu pojistitele soudní smír. Proti
SP[IPEOVUÓQœÓTMVÝOâDIPSHÈOŞ LUFSÏTFUâLBKÓOÈISBEZÞKNZ KFQPKJÝUĶOâQPWJOFO
TFWĲBTPEWPMBU QPLVEWŭPEWPMBDÓMIŞUĶOFEPIPEOFKJOâQPTUVQTŭQPKJTUJUFMFN
F  QPLVENVUPQPKJTUJUFMTWâNQPLZOFNWâTMPWOĶVMPäÓ QPEBUœÈEOĶBŭWĲBTOÈWSI
na zrušení rozhodčího nálezu, jímž bylo rozhodnuto o náhradě újmy, za kterou
QPKJÝUĶOâWŭTPVWJTMPTUJTFÝLPEOPVVEÈMPTUÓPEQPWÓEÈ TPVEFN
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ČLÁNEK V
1.



Pojistné plnění za jednu pojistnou událost nesmí přesáhnout limit pojistného plnění
TKFEOBOâWŭQPKJTUOÏTNMPVWĶ5PQMBUÓJŭQSPTPVĲFUWÝFDIQPKJTUOâDIQMOĶOÓ[BŭTÏSJPWPV
pojistnou událost.
4PVĲFU QPKJTUOâDI QMOĶOÓ WZQMBDFOâDI [Bŭ QPKJTUOÏ VEÈMPTUJ OBTUBMÏ Wŭ QSŞCĶIV EPCZ
USWÈOÓQPKJÝUĶOÓOFTNÓQœFTÈIOPVUMJNJUQPKJTUOÏIPQMOĶOÓTKFEOBOâWŭQPKJTUOÏTNMPVWĶ
1PKJTUOÏQMOĶOÓQMBUÓQPKJTUJUFMQPÝLP[FOÏNVQPÝLP[FOâWÝBLQSÈWPOBŭQPKJTUOÏQMOĶOÓ
QSPUJQPKJTUJUFMJOFNÈ OFTUBOPWÓMJ[WMÈÝUOÓPCFDOĶ[ÈWB[OâQSÈWOÓQœFEQJTOFCPQPKJTUOÈ
TNMPVWBKJOBL6ISBEÓMJQPKJÝUĶOâÞKNV [BŭLUFSPVPEQPWÓEÈ QœÓNPQPÝLP[FOÏNV NÈ
QSPUJQPKJTUJUFMJQSÈWPOBŭÞISBEVWZQMBDFOÏĲÈTULZ BŭUPEPŭWâÝF EPŭLUFSÏCZCZMKJOBL
povinen plnit poškozenému pojistitel.

ČLÁNEK VI


Pojistné plnění

Výluky z pojištění

7FEMF WâMVL VWFEFOâDI Wŭ ĲMŭ *9 ĲÈTU "ŭ UĶDIUP 711ŭ $1ŭ  TF QPKJÝUĶOÓ OFW[UBIVKF
na odpovědnost za újmu způsobenou:
B  QœFW[FUÓNPEQPWĶEOPTUJOBESÈNFDTUBOPWFOâQSÈWOÓNJQœFEQJTZ
b) zvířaty v zájmovém chovu pojištěného, která způsobí škodu vlastníkovi nebo
opatrovateli zvířete, druhy zvířat vyžadujícími zvláštní péči,
D  OB WĶDFDI  LUFSÏ OFKTPV WFŭ WMBTUOJDUWÓ QPKJÝUĶOÏIP  BMF QPKJÝUĶOâ Tŭ OJNJ OJLPMJW
po právu nakládá jako s věcmi vlastními,
d) pohřešováním věcí,
F  QPÝLP[FOÓN OFCP [OJĲFOÓN NPUPSPWâDI WP[JEFM  KBLâDILPMJ QMBWJEFM  MFUBEFM 
TQPSUPWOÓDIMÏUBKÓDÓDI[BœÓ[FOÓ TOĶäOâDIBŭWPEOÓDITLÞUSŞ
Účinnost od 1. ledna 2014

Cestovní pojištění

G
H
I
J
j)
k)
M
N
O
o)
Q
R
S
T
t)

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

QœJ QSPWP[PWÈOÓ OFCP œÓ[FOÓ NPUPSPWÏIP QMBWJEMB OFCP OFNPUPSPWÏIP QMBWJEMB 
k jehož vedení je požadován průkaz plavební způsobilosti, při provozu nebo řízení
letadla,
QœJQSPGFTJPOÈMOÓTQPSUPWOÓĲJOOPTUJOFCPWFÝLFSÏQœÓQSBWĶLŭOÓ
WJSZ IBDLFSTUWÓN OFGVOLĲOPTUÓTPGUXBSV QPTLZUPWÈOÓNISPNBEOÏIP[QSBDPWÈOÓ
EBUBŭJOUFSOFUPWâDITMVäFC
[OJĲFOÓN QPÝLP[FOÓNOFCPQPIœFÝPWÈOÓN[È[OBNŞOBŭ[WVLPWâDI PCSB[PWâDI
BŭEBUPWâDIOPTJĲÓDI
zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo plodin, přenosem
WJSV)*7
vlastnictvím, držbou nebo používáním zbraní,
[ŭWâLPOVQSÈWBNZTMJWPTUJWĲFUOĶÝLPE[QŞTPCFOâDIMPWFDLâNQTFN
QPKJÝUĶOâN KBLP [BNĶTUOBWBUFMFN KFIP [BNĶTUOBODJ QPEMF QSBDPWOĶQSÈWOÓDI
předpisů,
QPKJÝUĶOâNKBLPQPEOJLBUFMFNQœJŭKFIPQPEOJLÈOÓ
jinak než na zdraví nebo usmrcením nebo na věci jejím poškozením, zničením
OFCPQPIœFÝPWÈOÓN UKŭmOBOĲOÓÝLPEB
ÞNZTMOâN USFTUOâN ĲJOFN  VSÈäLPV OBŭ DUJ  QPNMVWPV OFCP OFPQSÈWOĶOâN
QPTLZUOVUÓN ĲJŭ QPSVÝFOÓN QBUFOUPWâDI  BVUPSTLâDI QSÈW OFCP QSÈWB PDISBOOÏ
[OÈNLZ W[PSV PCDIPEOÓmSNZOFCPOÈ[WVQSÈWOJDLÏPTPCZ
OBWĶDFDI LUFSÏQPKJÝUĶOâEPEBMKJOÏNV QPLVEEPÝMPLFÝLPEĶQSPUP äFŭEPEBOÏ
věci byly vadné jakosti,
PTPCPVOFCPQPVäJUÓNPTPCZTŭOFCF[QFĲOâNJWMBTUOPTUNJ
JOGPSNBDÓOFCPSBEPV
za újmu v rozsahu ceny zvláštní obliby věci,

V  OFNBKFULPWPVÞKNV[QŞTPCFOPVOFPQSÈWOĶOâN[ÈTBIFNEPŭQSÈWBOBŭPDISBOV
PTPCOPTUJĲMPWĶLBBŭ[ŭOJDIWZQMâWBKÓDÓQFOĶäJUPVOÈISBEVOFNBKFULPWÏÞKNZ
v) na věci, u které způsob a rozsah poškození neodpovídá popisu mechanizmu
poškození.
Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s činností,
vztahem nebo postavením pojištěného, u nichž (míněny činnost, vztah nebo postavení):
B  PCFDOĶ [ÈWB[Oâ QœFEQJT VLMÈEÈ QPWJOOPTU V[BWœÓU QPKJTUOPV TNMPVWV Bŭ TKFEOBU
pojištění odpovědnosti (povinné pojištění), bez ohledu na to, zda je tato povinnost
uložena pojištěnému nebo jiné osobě odlišné od pojištěného nebo
b) pojištění odpovědnosti vzniká na základě skutečnosti stanovené obecně
[ÈWB[OâNQSÈWOÓNQœFEQJTFN [ÈLPOOÏQPKJÝUĶOÓ OFCP
D  VŭOJDIäKFÞKNBWŭTPVWJTMPTUJTŭOJNJ[QŞTPCFOÈQPÝLP[FOÏNVSFQBSPWÈOBKJOâNJ
WFœFKOPQSÈWOÓNJJOTUJUVUZ OBQœŭÞSB[PWâNQPKJÝUĶOÓNŭBUE 
1PKJÝUĶOÓTFEÈMFOFW[UBIVKFOBŭPEQPWĶEOPTU[BŭÞKNV [BŭOÓäQPKJÝUĶOâPEQPWÓEÈPTPCĶ 
která je v relevantním vztahu k pojištěnému.
Pojištění se nevztahuje na povinnost uhradit pokuty, penále či jiné smluvní, správní
OFCPUSFTUOÓTBOLDFOFCPKJOÏQMBUCZ LUFSÏNBKÓSFQSFTJWOÓ FYFNQMÈSOÓOFCPQSFWFOUJWOÓ
charakter, udělené pojištěnému.

2.


4.

ČLÁNEK VII


Náhrada nákladů řízení o náhradě újmy

1PLVEQPKJÝUĶOâQPTUVQPWBMWŭœÓ[FOÓPŭOÈISBEĶWŭTPVMBEVTŭQPLZOZQPKJTUJUFMF OÈLMBEZ
řízení hradí pojištěnému pojistitel.
1PKJTUJUFM OBISBEÓ UZUP OÈLMBEZ œÓ[FOÓ NBY EPŭ WâÝF   [ŭ MJNJUV QPKJTUOÏIP QMOĶOÓ
TUBOPWFOÏIPQSPŭQPKJÝUĶOÓ LUFSÏIPTFOÈLMBEZœÓ[FOÓUâLBMZ
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ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

7âÝF WZQMBDFOÏ OÈISBEZ OÈLMBEŞ œÓ[FOÓ TF EPŭ QPKJTUOÏIP QMOĶOÓ  LUFSÏ KF PNF[FOP
limitem pojistného plnění, nezapočítává.


ČÁST E]10+*À5ÿ/¶;"7";"%&ČLÁNEK I


Úvodní ustanovení

zničení v příčinné souvislosti s odcizením předmětu pojištění, poškození nebo
zničení předmětu pojištění, ke kterému došlo jednáním pachatele, které směřovalo
k odcizení předmětu pojištění,
D  PEDJ[FOÓQœFENĶUVQPKJÝUĶOÓMPVQFäOâNQœFQBEFOÓN
7ŭ QœÓQBEĶ W[OJLV QPKJTUOÏ VEÈMPTUJ [QŞTPCFOÏ QPKJTUOâN OFCF[QFĲÓN VWFEFOâN
v odst. 1. písm. b) pojistitel plní pouze v případě, pokud předměty pojištění byly
v době vzniku pojistné události uloženy v uzamčeném prostoru nebo v uzamčeném
zavazadlovém prostoru dopravního prostředku.

1PKJÝUĶOÓ[BWB[BEFMTKFEOBOÏEMFĲÈTUJ&UĶDIUP711ŭ$1ŭKFQPKJÝUĶOÓNÝLPEPWâN

ČLÁNEK III
ČLÁNEK II
1.

Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

1.

Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození, zničení nebo pohřešování
QœFENĶUVQPKJÝUĶOÓOBIPEJMPVVEÈMPTUÓ[QŞTPCFOPVQPKJTUOâNOFCF[QFĲÓN
B  QPäÈS  WâCVDI  ÞEFS CMFTLV  OÈSB[ OFCP [œÓDFOÓ QJMPUPWBOÏIP MFUÓDÓIP UĶMFTB 
KFIP ĲÈTUÓ OFCP KFIP OÈLMBEV  WJDIœJDF Pŭ SZDIMPTUJ WĶUSV BMFTQPŋ LNIPE
EÈMF KFO vWJDIœJDFi  LSVQPCJUÓ  TFTPVWÈOÓ QŞEZ Bŭ MBWJO QPLVE Lŭ OJN OFEPÝMP
Wŭ TPVWJTMPTUJ Tŭ QSŞNZTMPWâN OFCP TUBWFCOÓN QSPWP[FN  EÈMF KFO vTFTVW QŞEZ
Bŭ MBWJOi  [œÓDFOÓ TLBM OFCP [FNJO  QÈE TUSPNŞ  TUPäÈSŞ OFCP KJOâDI QœFENĶUŞ 
nejsou-li součástí poškozeného nebo zničeného předmětu pojištění (dále jen
vQÈETUSPNŞBŭTUPäÈSŞi [FNĶUœFTFOÓPŭTÓMFPUœFTŞEPTBIVKÓDÓBMFTQPŋTUVQOĶ
NBLSPTFJ[NJDLÏTUVQOJDF&.4WŭNÓTUĶQPKJÝUĶOÓ EÈMFKFOv[FNĶUœFTFOÓi LPVœ 
ÞOJL WPEZ  QÈSZ OFCP LBQBMJOZ EÈMF KFO vWPEPWPEOÓ ÝLPEBi  EPQSBWOÓ OFIPEB 
[ÈQMBWBOFCPQPWPEFŋ
b) odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním, včetně jeho poškození nebo

2.

Předmět pojištění

Předmětem pojištění jsou hmotné věci movité osobní potřeby ve vlastnictví pojištěného
PCWZLMÏ QSPŭ EBOâ ÞĲFM DFTUPWÈOÓ  LUFSÏ TJ QPKJÝUĶOâ OBŭ DFTUPWÈOÓ W[BM  QœÓQBEOĶ KF
během cestování prokazatelně pořídil.
Předmětem pojištění nejsou:
a) motorová vozidla, přívěsy, motocykly, motokola, letadla, rogala, plavidla
TŭNPUPSPWâNQPIPOFN WĲFUOĶKFKJDIQœÓTMVÝFOTUWÓ
b) doklady, jízdenky, letenky, cestovní pasy,
c) cennosti,
d) věci zvláštní hodnoty,
F  OPTJĲF[È[OBNŞ OBQœŭmMNZ WJEFPLB[FUZ $% EJTLFUZ Bŭ[È[OBNZOBŭOJDIVMPäFOÏ
G  [WÓœBUB

Účinnost od 1. ledna 2014
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ČLÁNEK IV




3.

4.

na opravu předmětu pojištění je cena opravy předmětu pojištění nebo jeho části, která
KFWŭEPCĶW[OJLVQPKJTUOÏVEÈMPTUJWŭNÓTUĶPCWZLMÈ CF[ŭ[WâÝFOâDIOÈLMBEŞ[BŭVSZDIMFOÓ
opravy.

Povinnosti pojištěného

7FEMF QPWJOOPTUÓ TUBOPWFOâDI Wŭ ĲMŭ 7ŭ ĲÈTU "ŭ UĶDIUP 711ŭ $1ŭ  KF QPKJÝUĶOâ EÈMF
povinen:
B  P[OÈNJU W[OJL ÝLPEOÏ VEÈMPTUJ [QŞTPCFOÏ QPKJTUOâN OFCF[QFĲÓN VWFEFOâN
WŭĲMŭ**PETUŭQÓTNŭC D ĲÈTU&UĶDIUP711ŭ$1ŭCF[ŭ[CZUFĲOÏIPPELMBEV
policejnímu orgánu státu místa vzniku škodné události,
C  WZäÈEBUTJPEŭOĶKSFMFWBOUOÓQÓTFNOâEPLVNFOUPŭUPNUPP[OÈNFOÓB
c) tento předložit bez zbytečného odkladu pojistiteli.

ČLÁNEK V
1.

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Pojistné plnění

Pojistné plnění pojistitele je omezeno horní hranicí. Horní hranice je určena limitem
pojistného plnění.
-JNJU QPKJTUOÏIP QMOĶOÓ TUBOPWFOâ OBŭ OÈWSI QPKJTUOÓLB Wŭ QPKJTUOÏ TNMPVWĶ KF MJNJUFN
pojistného plnění za jednu a všechny pojistné události nastalé u jednoho pojištěného
v pojistné době.
Pokud byl předmět pojištění zničen nebo odcizen, vzniká oprávněné osobě právo, aby
KÓQPKJTUJUFMQPTLZUMĲÈTULVPEQPWÓEBKÓDÓQœJNĶœFOâNOÈLMBEŞNOBŭ[OPWV[œÓ[FOÓQœFENĶUV
QPKJÝUĶOÓ 1œJNĶœFOâNJ OÈLMBEZ OBŭ [OPWV[œÓ[FOÓ QœFENĶUV QPKJÝUĶOÓ KTPV OÈLMBEZ
OBŭ[œÓ[FOÓ LPVQJOFCPWâSPCV QœFENĶUVQPKJÝUĶOÓTSPWOBUFMOÏIPESVIV LWBMJUZBŭVäJUOÏ
hodnoty, které jsou v době vzniku pojistné události v místě obvyklé.
Při poškození předmětu pojištění vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel
QPTLZUM ĲÈTULV PEQPWÓEBKÓDÓ QœJNĶœFOâN OÈLMBEŞN OBŭ PQSBWV QœFENĶUV QPKJÝUĶOÓ
TOÓäFOPVPŭDFOV[CZULŞOBISB[PWBOâDIĲÈTUÓQœFENĶUVQPKJÝUĶOÓ1œJNĶœFOâNJOÈLMBEZ

Účinnost od 1. ledna 2014

ČLÁNEK VI
1.

Výluky z pojištění

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé:
a) pronikáním spodní vody nebo vystoupnutím kapalin z kanalizačního a odpadního
QPUSVCÓ LSPNĶ QœÓQBEŞ  LEZ LF ÝLPEĶ EPÝMP Wŭ QœÓĲJOOÏ TPVWJTMPTUJ Tŭ QPKJTUOâNJ
OFCF[QFĲÓNJVWFEFOâNJWŭĲMŭ**PETUŭQÓTNŭB ĲÈTU&UĶDIUP711ŭ$1ŭ
C  PäFIOVUÓNW[OJLMâNKJOBLOFäQPäÈSFN WâCVDIFNOFCPÞEFSFNCMFTLV
c) vystavením věci užitkovému ohni nebo teplu,
d) QSPOJLOVUÓNEFÝUĶ LSVQ TOĶIVOFCPOFĲJTUPUOFOÈMFäJUĶV[BWœFOâNJPLOZ EWFœNJ
OFCPPTUBUOÓNJPUWPSZ MFEBäFCZUZUPPUWPSZW[OJLMZWŭQœÓĲJOOÏTPVWJTMPTUJTŭQPKJTUOâNJ
OFCF[QFĲÓNJVWFEFOâNJWŭĲMŭ**PETUŭQÓTNŭB ĲÈTU&UĶDIUP711ŭ$1ŭ
e) opotřebením,
G  LSÈEFäÓWĶDÓ[FTUBOV
g) při letecké přepravě.
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ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

ČÁST F]"4*45&/ü/¶4-6Ç#:
ČLÁNEK I



Vymezení asistenčních služeb

+FMJQPKJTUOPVTNMPVWPVTKFEOÈOPQPKJÝUĶOÓMÏĲFCOâDIWâMPITŭMJNJUFNQPKJTUOÏIPQMOĶOÓ
NBYJNÈMOĶ ,Ĳ WĲFUOĶ  QPTLZUOF QPKJTUJUFM QPKJÝUĶOÏNV [ÈLMBEOÓ BTJTUFOĲOÓ
TMVäCZ EÈMFKFOv;"4i 
+FMJQPKJTUOPVTNMPVWPVTKFEOÈOPQPKJÝUĶOÓMÏĲFCOâDIWâMPITŭMJNJUFNQPKJTUOÏIPQMOĶOÓ
vyšším jak 2 500 000 Kč, poskytne pojistitel pojištěnému základní asistenční a rozšířené
BTJTUFOĲOÓTMVäCZ EÈMFKFOv3"4i 

ČLÁNEK II

3.
4.

Rozsah ZAS

5.

Základní asistenční služby se vztahují na PSHBOJ[PWÈOÓ QPNPDJ pojištěnému
v souvislosti s:
1. lékařským ošetřenímUâLBKÓDÓNTF
a) vyšetření či ošetření lékařem,
b) zjištění adresy smluvního lékaře a zajištění termínu,
c) platební záruky lékařskému zařízení za ambulantní ošetření,
d) návštěvy lékaře v místě jeho pobytu,
e) specializovaného a laboratorního vyšetření v rozsahu přiměřeném danému
onemocnění nebo úrazu,
G  [BKJÝUĶOÓMÏLŞQœFEFQTBOâDIMÏLBœFN
2. hospitalizacíUâLBKÓDÓTF
a) pobytu v nemocnici po dobu nezbytně nutnou,

6.

Účinnost od 1. ledna 2014
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ČLÁNEK III
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Rozsah RAS

Rozšířené asistenční službyTFW[UBIVKÓOBŭCF[QMBUOÏJOGPSNBDFQPKJÝUĶOÏNVBŭUPOB
1. MÏLBœTLÏJOGPSNBDFUâLBKÓDÓTF
a) obecné úrovni lékařské péče v zahraničí v porovnání s Českou republikou,
b) nutnosti očkování do cílové země,
D  BESFTZJNVOPMPHJDLâDI[BœÓ[FOÓWŭüFTLÏSFQVCMJDFBŭWŭDÓMPWÏ[FNJ
E  WâTLZUVFQJEFNJÓWŭDÓMPWÏ[FNJ
F  OFEPQPSVĲPWBOâDI[BISBOJĲOÓDI[ESBWPUOJDLâDI[BœÓ[FOÓWŭDÓMPWÏ[FNJ
G  TQFDJmDLÏIP[ESBWPUOÓIPSJ[JLBQPäBEPWBOâDIMPLBMJU
2. UVSJTUJDLÏJOGPSNBDFUâLBKÓDÓTF
a) kurzu měn,
b) místních kulturních památek,
D  UVSJTUJDLâDI[WMÈÝUOPTUÓQPäBEPWBOÏEFTUJOBDF
d) restaurací a stravovacích zařízení,
e) stupni všeobecné bezpečnosti v cílové zemi,
G  SJ[JLTQPKFOâDITŭWâLPOFNQPWPMÈOÓWŭDÓMPWÏ[FNJ
H  SJ[JLTQPKFOâDITŭOFCF[QFĲOâNJTQPSUPWOÓNJBLUJWJUBNJ
I  SJ[JLTQPKFOâDITŭWÈMFĲOâNJLPOnJLUZWŭDÓMPWÏ[FNJ
J  SBEQœJŭDFTUPWÈOÓOFPCZEMFOâNJPCMBTUNJ
j) kontaktu na zprostředkovatele služeb v cílové zemi,
3. BENJOJTUSBUJWOĶoQSÈWOÓJOGPSNBDFUâLBKÓDÓTF
B  EPLMBEŞOVUOâDIQSPŭWTUVQEPŭDÓMPWÏ[FNĶ
C  [BTUVQJUFMTLâDIÞœBEŞBŭLPO[VMÈUŞ
c) vízové a zvací povinnosti do cílové země,
Účinnost od 1. ledna 2014
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C  UFMFGPOJDLÏQPNPDJQœJŭWZQMŋPWÈOÓQSPUPLPMVPŭEPQSBWOÓOFIPEĶ
c) organizačního zajištění služeb právního zástupce,
8. W[UBIZTF[BTUVQJUFMTLâNJÞœBEZWŭ[BISBOJĲÓUâLBKÓDÓTF
a) organizačního zajištění oznámení konzulátu (ztráta pasu, pracovního povolení,
uvěznění),
b) organizačního zajištění návštěvy zástupce konzulátu při nehodě nebo uvěznění,
Dále se Rozšířené asistenční služby vztahují na:
9. předčasný návrat z důvodu:
a) úmrtí rodinného příslušníka nebo nemožnosti návratu způsobené cestovní
LBODFMÈœÓ OFCP EPQSBWDFN QPKJTUJUFM QSPQMBUÓ [QÈUFĲOÓ MFUFOLVZ Wŭ FLPOPNJDLÏ
UœÓEĶ  KÓ[EFOLVZ OBŭ BVUPCVT  KÓ[EFOLVZ OBŭ WMBL WFŭ ** UœÓEĶ  QSPQMBUÓ UBYJ Bŭ EBMÝÓ
[QŞTPCZEPQSBWZNBYEPŭĲÈTULZ50 000 Kč pro jednoho pojištěného do místa
jeho bydliště v České republice,
C  WMPVQÈOÓEPŭCZUVQPKJÝUĶOÏIP QœÓSPEOÓLBUBTUSPGZOFCPäJWFMOÓVEÈMPTUJQPUWS[FOÏ
QœÓTMVÝOâNJPSHÈOZWFœFKOÏTQSÈWZOFCPNÓTUOÓTBNPTQSÈWZ BŭUPWŭSP[TBIV LUFSâ
by mohl ohrozit majetek pojištěného, pojistitel zorganizuje transport pojištěného
do místa jeho trvalého bydliště v České republice.
10. zpoždění letu:
B  QPLVE KF PEMFU QPKJÝUĶOÏIP QPUWS[FOâN SFHJTUSPWBOâN NF[JOÈSPEOÓN MFUFN
opožděn oproti údaji letového řádu o více než 4 hodiny a méně než 8 hodin,
QPKJTUJUFM QPKJÝUĶOÏNV [PSHBOJ[VKF WTUVQ EPŭ PEQPĲJOLPWÏIP TBMØOLV OBŭ MFUJÝUJ 
vypracování náhradního letového plánu, změnu rezervace letenek, případně
náhradní pozemní přepravu, předání zpráv o případném zpoždění pojištěného
KFIPSPEJOOâNQœÓTMVÝOÓLŞNOFCPPCDIPEOÓNQBSUOFSŞN
C  QPLVE KF PEMFU QPKJÝUĶOÏIP QPUWS[FOâN SFHJTUSPWBOâN NF[JOÈSPEOÓN MFUFN
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C  MÏĲFCOâDIWâMPIBŭOÈLMBEŞ[BŭQPCZUWŭOFNPDOJDJ
D  [BKJÝUĶOÓLPOUBLUVTŭSPEJOOâNJQœÓTMVÝOÓLZBŭQœFEÈOÓW[LB[ŞSPEJOĶ [BNĶTUOBWBUFMJ
nebo obchodním partnerům,
d) přivolání opatrovníka,
přepravou do zdravotnického zařízeníUâLBKÓDÓTF
a) přepravy k ambulantnímu ošetření, pokud není sám schopen přepravy,
b) přepravy od lékaře do nemocnice,
repatriací do České republikyUâLBKÓDÓTF
a) zajištění náhradního dopravního prostředku, pokud není možné využít původní
dopravy,
b) doprovodu specializovaného zdravotnického personálu,
c) cesty přivolaného opatrovníka,
převozem, pohřbem nebo kremací tělesných ostatkŞQPKJÝUĶOÏIPUâLBKÓDÓTF
B  QœFQSBWZ UĶMFTOâDI PTUBULŞ EPŭ NÓTUB USWBMÏIP QPCZUV Wŭ üFTLÏ SFQVCMJDF OFCP
EPŭTUÈUV KFIPäCZMQPKJÝUĶOâTUÈUOÓNQœÓTMVÝOÓLFN
C  QPIœCVQœÓQBEOĶLSFNBDFWFŭTUÈUĶ LEFQPKJÝUĶOâ[FNœFM
ztrátou cestovního dokladu, dokladů od vozidla nebo řidičského oprávnění
UâLBKÓDÓTF
a) kontaktování ambasády,
b) v případě potřeby zajištění tlumočníka,
c) zajištění zaslání náhradních dokladů do místa pobytu pojištěného.

4.

5.

6.

7.

E  mOBOĲOÓĲÈTULZOVUOÏQSPŭWTUVQEPŭDÓMPWÏ[FNĶ
F  QPTUVQVQœJŭWZœJ[PWÈOÓäÈEPTUÓPŭWÓ[BBŭKJOâDIEPLMBEŞ
UFMFGPOJDLPVQPNPDWŭOPV[JUâLBKÓDÓTF
B  JOGPSNBDFQœJŭœFÝFOÓOPV[PWÏTJUVBDF
b) policejní kontroly,
c) vyhoštění,
d) jednání s administrativou,
e) vyhledání právníka,
G  PIMÈÝFOÓÝLPEOÏVEÈMPTUJQPKJTUJUFMJ
tlumočení a překladyUâLBKÓDÓTF
B  UFMFGPOJDLÏIPUMVNPĲFOÓQœJŭTUZLVTŭQPMJDJÓBŭQœJTUZLVTŭMÏLBœTLâN[BœÓ[FOÓN
C  UFMFGPOJDLÏQœFLMBEZBŭSBEZQœJŭWZQMŋPWÈOÓEPLMBEŞ
c) organizační zajištění tlumočení při celním řízení na hraničním přechodu,
d) organizační zajištění tlumočníka při policejním šetření nebo při soudním řízení,
asistenci v souvislosti s pracovním pobytemUâLBKÓDÓTF
B  JOGPSNBDFPŭQSÈWFDIBŭQPWJOOPTUFDIWŭ[FNJQPCZUV
b) postupu při zadržení cestovního dokladu,
c) procedur a riziku vyhoštění,
d) možnosti obrany proti vyhoštění,
e) postupu nutného k prodloužení pobytu,
G  BESFTZ UFMFGPOOÓĲÓTMB ÞœFEOÓIPEJOZQœÓTMVÝOâDIÞœBEŞ
H  PSHBOJ[BĲOÓIP[BKJÝUĶOÓEPEÈOÓQœÓTMVÝOâDIUJTLPQJTŞBŭäÈEPTUÓ
I  QPNPDJQœJŭWZQMŋPWÈOÓUJTLPQJTŞBŭäÈEPTUÓ
W[UBIZTŭNÓTUOÓNJQPMJDFKOÓNJPSHÈOZUâLBKÓDÓTF
a) postupu při ztrátě nebo krádeži dokladů nebo přepadení,
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opožděn oproti údaji letového řádu o více než 8 hodin, pojistitel pojištěnému
[PSHBOJ[VKFWTUVQEPŭPEQPĲJOLPWÏIPTBMØOLVOBŭMFUJÝUJ WZQSBDPWÈOÓOÈISBEOÓIP
letového plánu, změnu rezervace letenek, zabezpečení náhradní pozemní přepravy,
QœFEÈOÓ [QSÈW Pŭ QœÓQBEOÏN [QPäEĶOÓ QPKJÝUĶOÏIP KFIP SPEJOOâN QœÓTMVÝOÓLŞN
nebo obchodním partnerům, zorganizuje zálohové předání jednorázové hotovosti
pojištěnému za účelem koupě věcí osobní potřeby. Dále pojistitel proplatí náklady
za náhradní ubytování do doby náhradního odletu a náklady za obousměrnou
QœFQSBWVQPKJÝUĶOÏIPEPŭNÓTUBOÈISBEOÓIPVCZUPWÈOÓNBYEPŭĲÈTULZ10 000 Kč.
11. ztrátu dokladů:
V případě ztráty cestovního dokladu, pojistitel proplatí náklady spojené s vystavením
OÈISBEOÓIP DFTUPWOÓIP EPLMBEV NBY EPŭ ĲÈTULZ 4 000 Kč a zorganizuje zaslání
do místa pobytu pojištěného. V případě ztráty dokladů od vozidla nebo řidičského
oprávnění zorganizuje pomoc při zajištění náhradních dokladů a jejich zaslání do místa
pobytu pojištěného.
12. vyslání rodinného příslušníka do nemocnice:
V případě neodkladné hospitalizace pojištěného trvající déle než 10 dní, pojistitel
zorganizuje vyslání jednoho rodinného příslušníka do nemocnice. Pojistitel proplatí
OÈLMBEZTQPKFOÏTŭKÓ[EOâNUBNBŭ[QĶU [QÈUFĲOÓMFUFOLVWŭFLPOPNJDLÏUœÓEĶ KÓ[EFOLV
OBŭBVUPCVT KÓ[EFOLVOBŭWMBLWFŭ**UœÓEĶ NBYEPŭĲÈTULZ100 000 Kč a dále pojistitel
QSPQMBUÓOÈLMBEZOBŭVCZUPWÈOÓWŭNÓTUĶIPTQJUBMJ[BDFNBYEPŭĲÈTULZ7 500 Kč.
 4PVĲFU IPEOPUZ QMOĶOÓ QPTLZUOVUâDI QPKJTUJUFMFN Wŭ QSŞCĶIV QPKJTUOÏ EPCZ [ŭ UJUVMV
SP[ÝÓœFOâDIBTJTUFOĲOÓDITMVäFCOFTNÓQœFTÈIOPVUMJNJUVWFEFOâQSPŭKFEOPUMJWÏQœÓQBEZ
WŭPETUŭBäUPIPUPĲMÈOLV***711ŭ$1ŭ
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ČLÁNEK IV
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Případy, na něž se RAS nevztahují

7ŭQœÓQBEĶQœFEĲBTOÏIPOÈWSBUVQPKJTUJUFMOFQSPQMBUÓMFUFOLVZOFCPKÓ[EFOLVZ QPLVETJ
KFQPKJÝUĶOâ[BKJTUÓTÈNCF[ŭWĶEPNÓBŭTPVIMBTVQPKJTUJUFMF
V případě zpoždění letu pojistitel neproplatí náklady na náhradní ubytování
a obousměrnou přepravu:
B  QPLVE TF QPKJÝUĶOâ œÈEOĶ OF[BSFHJTUSVKF Vŭ WTUVQOÓ QœFQÈäLZ OBŭ MFUJÝUJ  OFOÓMJ UP
znemožněno z důvodů stávky nebo z provozních důvodů,
b) pokud bylo zpoždění způsobeno stávkou nebo provozními důvody, které
FYJTUPWBMZOFCPCZMZQœFEFNP[OÈNFOZWŭEFOOFCPQœFEEOFNSFHJTUSBDF
c) pokud je zpoždění způsobeno zrušením letu v důsledku nařízení civilního leteckého
úřadu nebo podobné autority v jakékoli zemi,
E  QPLVETFQPKJÝUĶOâSP[IPEOF[SVÝJUDFTUVQœFETWâNPEMFUFN
F  QPLVETJQPKJÝUĶOâ[BKJTUÓVCZUPWÈOÓTÈNCF[ŭWĶEPNÓBŭTPVIMBTVQPKJTUJUFMF
G  QPLVE TJ QPKJÝUĶOâ [BKJTUÓ PCPVTNĶSOPV QœFQSBWV EPŭ NÓTUB VCZUPWÈOÓ TÈN
bez vědomí a souhlasu pojistitele.
V případě vyslání rodinného příslušníka do nemocnice pojistitel neproplatí náklady
TQPKFOÏTŭKÓ[EOâNUBNBŭ[QĶUBŭOÈLMBEZOBŭVCZUPWÈOÓ
B  QPLVE TJ SPEJOOâ QœÓTMVÝOÓL OFCP KJOÈ PTPCB [BKJTUÓ MFUFOLV OFCP KÓ[EFOLV TÈN
bez vědomí a souhlasu pojistitele,
C  QPLVE TJ SPEJOOâ QœÓTMVÝOÓL OFCP KJOÈ PTPCB [BKJTUÓ VCZUPWÈOÓ TÈN CF[ŭ WĶEPNÓ
a souhlasu pojistitele.

2.

3.

ČÁST G]7Å,-"%10+.Ħ
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Akutní onemocnění je náhle vzniklé, rychle probíhající onemocnění, které přímo
ohrožuje život nebo zdraví pojištěného a vyžaduje neodkladné lékařské ošetření.
Alpinismem se rozumí činnost, která se provádí ve skalních oblastech a terénech,
QPŭ mSOPWâDI QPMÓDI  QPŭ MFEPWDÓDI  QPŭ [BKJÝUĶOâDI DFTUÈDI WJB GFSSBUB  LMFUUFSTUFJH 
v horách a velehorách. K překonávání obtížnějších úseků se používá horolezecké
UFDIOJLZBŭLŭ[BKJÝUĶOÓCF[QFĲOPTUJKFQPVäÓWÈOBIPSPMF[FDLÈWâTUSPK
Asistenční služba je pomoc poskytovaná osobám, které se dostanou do nesnází
během cestování mimo území České republiky. Asistenční službu poskytuje v rámci
cestovního pojištění pojistitele jeho smluvní partner.
$BOZPOJOHFNTFSP[VNÓ[EPMÈWÈOÓLBŋPOŞIPSTLâDIQPUPLŞBŭœÓĲFLWFŭTNĶSVKFKJDI
UPLV[BŭQPVäJUÓSŞ[OâDIUFDIOJL KBLPKFTMBŋPWÈOÓTLBMOÓDITUĶOOFCPWPEPQÈEŞ QMBWÈOÓ
nebo brodění v prudké a chladné vodě, skoky do tůní a jezírek, přelézání balvanů
Bŭ OBQBEBOâDI TUSPNŞ  Wŭ QœÓQBEĶ WIPEOâDI QPENÓOFL WZVäJUÓ WPEOÓIP LPSZUB KBLP
skluzavky nebo překonávání prohlubní v závěsu pod lanem.
Cennostmi se rozumí:
a) peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,
C  DFOJOZ UKŭOBQœŭQMBUOÏQPÝUPWOÓ[OÈNLZ LPMLZ MPTZ UFMFGPOOÓLBSUZ EÈMOJĲOÓ[OÈNLZ
BŭEBMÝÓDFOJOZ LUFSÏNPIPVCâU[QFOĶäFOZ
c) vkladní a šekové knížky a platební karty,
d) cenné papíry.
Divokou vodou se rozumí:
B  TUVQFŋ*ŭMFILÏQFœFKFOFCPNFBOESZ
C  TUVQFŋ**NÓSOĶUĶäLÏQFœFKF QSBLUJDLÈISBOJDFTKÓ[EOPTUJQSPŭPUFWœFOPVMPĴ
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D  TUVQFŋ***oUĶäLÏQFœFKFTŭWZTPLâNJOFQSBWJEFMOâNJWMOBNJ PCUÓäOÈSP[ISBOÓ NBMÏ
válce, nelze vždy snadno určit optimální trasu.
7. Evropou se rozumí následující státy a území: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko,
#PTOB Bŭ )FSDFHPWJOB  #VMIBSTLP  üFSOÈ )PSB  %ÈOTLP WĲFUOĶ 'BFSTLâDI PTUSPWŞ 
&HZQU  &TUPOTLP  'JOTLP WĲFUOĶ "MBOE  'SBODJF WĲFUOĶ ,PSTJLZ  (JCSBMUBS 
$IPSWBUTLP *STLP *TMBOE *UÈMJF *[SBFM ,PTPWP ,ZQS -JDIUFOÝUFKOTLP -JUWB -PUZÝTLP 
-VDFNCVSTLP .BĴBSTLP .BLFEPOJF .BMUB .BSPLP .PMEBWTLP .POBLP /ĶNFDLP 
/J[P[FNÓ  /PSTLP WĲFUOĶ ÀQJDCFSL  1PMTLP  1PSUVHBMTLP WĲFUOĶ "[PS Bŭ .BEFJSZ 
Rakousko, Rumunsko, Rusko (pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural), Řecko,
4BO.BSJOP 4MPWFOTLP 4MPWJOTLP 4QPKFOÏLSÈMPWTUWÓ7FMLÏ#SJUÈOJFBŭ4FWFSOÓIP*STLB 
4SCTLP ÀQBOĶMTLP WĲFUOĶ,BOÈSTLâDIBŭ#BMFÈSTLâDIPTUSPWŞ ÀWÏETLP ÀWâDBSTLP 
5VOJTLP 5VSFDLP 6LSBKJOB 7BUJLÈO
8. Horolezectvím TF SP[VNÓ BLUJWJUB  QœJŭ OÓä KF QœFWÈäOÈ ĲÈTU WâTUVQV [BMPäFOB
OBŭ UFDIOJDF UœÓ OFCP ĲUZœ PQĶSOâDI CPEŞ UKŭ OVUOPTU mYPWBU UĶMP UœFNJ OFCP ĲUZœNJ
LPOĲFUJOBNJ WZCBWFOPTUUFDIOJDLâNJQPNŞDLBNJOFOÓQPETUBUOÈ 
9. Jednorázovým QPKJTUOâN TF SP[VNÓ QPKJTUOÏ  LUFSÏ KF TUBOPWFOP OBŭ DFMPV EPCV 
na kterou bylo pojištění sjednáno.
10. ,JUFTVSGJOHFN se rozumí sport spočívající v jízdě po vodě na speciálním prkně
U[WŭvLJUFCPBSEi [BŭWZVäJUÓUBäOÏIPESBLB
11. KouřemTFSP[VNÓCF[QSPTUœFEOÓ OJLPMJWUSWBMÏ QŞTPCFOÓLPVœF LUFSâOFĲFLBOĶVOJLÈ
[FTQBMPWBDÓDI UPQOâDI WBSOâDIOFCPTVÝÓDÓDI[BœÓ[FOÓ LUFSÈTFOBDIÈ[FKÓOBŭNÓTUĶ
pojištění.
12. Krádeží vloupáním se rozumí přisvojení si věci způsobem, při kterém pachatel
překonal překážky chránící věc před odcizením a zmocnil se jí tak, že se do uzamčeného
prostoru nebo uzamčeného zavazadlového prostoru dopravního prostředku dostal tak,
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17.
18.


19.
20.

N  TVSmOH LJUFTVSmOH ZBDIUJOH
n) další sporty srovnatelné rizikovosti.
/FGVOLĲOÓN TPGUXBSFN TF SP[VNÓ TPGUXBSF  LUFSâ [ĲÈTUJ OFCP [DFMB OFTQMŋVKF
QPäBEBWLZ OBŭ[ÈLMBEĶLUFSâDIQœÓQŭQSPLUFSÏCZMWZUWPœFO
Nepojistitelné sporty – za tyto sporty se pro účely pojištění považují jakékoliv druhy
TQPSUŞOBŭQSPGFTJPOÈMOÓÞSPWOJBŭQœÓQSBWZOBŭOĶ+FEOÈTF[FKNÏOBP
a) alpinismus, skialpinismus, horolezectví, vysokohorskou turistiku v terénech nad
5 000 m n. m.,
b) automobilové a motocyklové sporty všeho druhu,
c) bezmotorové létání (např. paragliding) a motorové létání všeho druhu,
E  QPUÈQĶOÓTŭQPVäJUÓNTBNPTUBUOâDIEâDIBDÓDIQœÓTUSPKŞEPŭIMPVCLZWÓDFOFäN
F  SBGUJOH OFCP KJOÏ TKÓäEĶOÓ EJWPLÏ WPEZ OBE *** TUVQFŋ PCUÓäOPTUJ QœJŭ OF[WâÝFOÏN
průtoku vody,
G  WâQSBWZBŭFYQFEJDFEPŭNÓTUTŭFYUSÏNOÓNJLMJNBUJDLâNJOFCPQœÓSPEOÓNJQPENÓOLBNJ
H  [ÈWPEZNPUPSPWâDIĲMVOŞBŭWPEOÓDITLÞUSŞWĲFUOĶQœÓQSBWZOBŭOĶ
I  WFÝLFSÏ TQPSUZ  QœJŭ OJDIä TF QPKJÝUĶOâ EPQPVÝUÓ QPSVÝPWÈOÓ PCFDOĶ [ÈWB[OâDI
právních předpisů.
;B OFQPKJTUJUFMOÏ TQPSUZ OFOÓ QPWBäPWÈO CJMMJBSE  CPXMJOH  DVSMJOH  LVMFĲOÓL  LVäFMLZ 
NFUBOÈ QÏUBORVF SZCÈœTLâTQPSU ÝBDIZBŭÝJQLZ
Oceňovací tabulky o ĲÈTUJ QPKJTUOâDI QPENÓOFL  QPEMF LUFSâDI KF VSĲPWÈO SP[TBI
Bŭ WâÝF QPKJTUOÏIP QMOĶOÓ QPKJTUJUFMF [ŭ WZCSBOâDI QPKJÝUĶOÓ  Bŭ LUFSÏ KTPV EPTUVQOÏ
v obchodních místech pojistitele.
Oceňovací tabulka AŭoĲÈTUQPKJTUOâDIQPENÓOFLPCTBIVKÓDÓ[ÈTBEZQMOĶOÓQPKJTUJUFMF
z pojištění pro případ léčení úrazu (denního odškodného), podle kterého se stanovuje
NBYJNÈMOÓQPĲFUEOÓMÏĲFOÓUĶMFTOÏIPQPÝLP[FOÓOÈTMFELFNÞSB[V5BUPUBCVMLB[ÈSPWFŋ
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13.
14.
15.
16.

äFŭ KFK [QœÓTUVQOJM OÈTUSPKJ  LUFSÏ OFKTPV VSĲFOZ Lŭ KFIP œÈEOÏNV PUFWÓSÈOÓ OFCP KJOâN
destruktivním způsobem.
Krupobitím se rozumí jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti, váhy
Bŭ IVTUPUZ WZUWPœFOÏ Wŭ BUNPTGÏœF EPQBEBKÓ OBŭ WĶD  Bŭ UÓN EPDIÈ[Ó Lŭ KFKÓNV QPÝLP[FOÓ
nebo zničení.
Lavinou se rozumí jev, kdy se masa sněhu, ledu nebo kamení uvede náhle po svazích
do pohybu a řítí se do údolí.
Loupežným přepadením se rozumí přisvojení si věci tak, že pachatel použil proti
pojištěnému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.
Nebezpečné sporty – za tyto sporty se pro účely pojištění považují tzv. adrenalinové
TQPSUZ  LUFSÏ TF WZNZLBKÓ DIBSBLUFSJTUJDF QSPWP[PWÈOÓ 3FLSFBĲOÓDI TQPSUŞ Bŭ [ÈSPWFŋ
OFTQBEBKÓNF[J/FQPKJTUJUFMOÏTQPSUZ+FEOÈTF[FKNÏOBP
a) alpinismus, skialpinismus, horolezectví v terénech do 5 000 m n. m. včetně,
b) vysokohorskou turistiku v terénech nad 3 500 m n. m. do 5 000 m n. m. včetně,
c) bojové sporty,
d) bungee jumping (skok na gumovém laně),
F  DBOZPOJOHTŭQœJNĶœFOPVWâTUSPKÓ[BŭÞĲBTUJPECPSOÏIPJOTUSVLUPSB
G  LBTLBEÏSTUWÓ
g) parašutismus,
I  QPUÈQĶOÓTŭQPVäJUÓNTBNPTUBUOâDIEâDIBDÓDIQœÓTUSPKŞEPŭIMPVCLZNWĲFUOĶ
J  SBGUJOHOFCPKJOÏTKÓäEĶOÓEJWPLÏWPEZPEŭ**EPŭ***TUVQOĶPCUÓäOPTUJWĲFUOĶ QPQJT
TUVQŋŞPCUÓäOPTUJKFVWFEFOWŭPETUŭUÏUPĲÈTUJ( QœJŭOF[WâÝFOÏNQSŞUPLVWPEZ
K  TKÓäEĶOÓOÈSPĲOâDIUFSÏOŞOBŭLPMF
L  TLPLZOBŭMZäÓDI TOPXSBGUJOH
M  TQFMFPMPHJF KFTLZŋÈœTUWÓ
Účinnost od 1. ledna 2014
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VSĲVKFEJBHOØ[Z [BŭLUFSÏQPKJTUJUFMQPKJTUOÏQMOĶOÓOFQPTLZUVKF
21. Oceňovací tabulka BoĲÈTUQPKJTUOâDIQPENÓOFLPCTBIVKÓDÓ[ÈTBEZQMOĶOÓQPKJTUJUFMF
[ŭQPKJÝUĶOÓQSPŭQœÓQBEUSWBMâDIOÈTMFELŞÞSB[V QPEMFLUFSÏIPTFTUBOPWVKFNBYJNÈMOÓ
SP[TBIUSWBMâDIOÈTMFELŞ
22. Odpovědností převzatou nad rámec stanovený právními předpisy se rozumí
PEQPWĶEOPTU [Bŭ ÝLPEV QœFW[BUÈ WFŭ WĶUÝÓN SP[TBIV  OFä TUBOPWÓ PCFDOĶ [ÈWB[Oâ
QSÈWOÓ QœFEQJT  PEQPWĶEOPTU [Bŭ ÝLPEV QœFW[BUÈ Wŭ QœÓQBEĶ  LEZ KJ PCFDOĶ [ÈWB[Oâ
QSÈWOÓQœFEQJTOFTUBOPWÓOFCPPEQPWĶEOPTU[BŭÝLPEVWZQMâWBKÓDÓ[ŭQPSVÝFOÓ[ÈWB[LV
převzatého nad rámec dispozitivního právního ustanovení.
23. Oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo
OBŭQPKJTUOÏQMOĶOÓ0QSÈWOĶOPVPTPCPVKFQPKJÝUĶOâ OFOÓMJWŭQPKJTUOÏTNMPVWĶVKFEOÈOP
jinak.
24. Osobou, která je v relevantním vztahu k pojištěnému, se rozumí:
B  QœÓCV[OâQPKJÝUĶOÏIPWŭœBEĶQœÓNÏ TPVSP[FOFDĲJŭNBOäFMQPKJÝUĶOÏIPOFCPQBSUOFS
pojištěného podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství a jiné osoby
v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich,
druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní, osoby sešvagřené a osoby, které
spolu trvale žijí,
C  TQPMFĲOÓL BLDJPOÈœOFCPĲMFOQPKJÝUĶOÏIPTŭQPEÓMFNWFŭWâÝJBŭWZÝÝÓN
c) statutární orgán pojištěného nebo člen statutárního orgánu pojištěného.
25. 1BSBHMJEJOHFN TF SP[VNÓ MFUFDLâ TQPSU QPEMÏIBKÓDÓ [ÈLPOŞN Pŭ DJWJMOÓN MFUFDUWÓ
,ŭQMBDIUĶOÓW[EVDIFNTFQPVäÓWÈQBSBHMJEJOHPWÏLœÓEMPQBEÈLPWâLMV[ÈL LUFSâTQBEÈ
do kategorie sportovních létajících zařízení pod správou LAA ČR. Startuje se z kopce
SP[CĶIFN OFCP[ŭSPWJOZQPNPDÓWMFĲOÏIP[BœÓ[FOÓ;LVÝFOâQJMPUNŞäFQMBDIUJUEÓLZ
WZVäJUÓTUPVQBWâDIW[EVÝOâDIQSPVEŞ
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26. Pádem stromů, stožárů a jiných předmětůTFSP[VNÓUBLPWâQPIZCUĶMFTB LUFSâ
má znaky volného pádu.
27. Pohřešováním věci TF SP[VNÓ TUBW  LEZ QPÝLP[FOâ [USBUJM OF[ÈWJTMF OBŭ TWÏ WŞMJ
možnost s věcí disponovat.
28. Pojistitelem je ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB.
29. Pojistná dobaKFEPCB OBŭLUFSPVCZMPTKFEOÈOPQPKJÝUĶOÓ1PKJTUOÈEPCBKFĲBTPWâ
JOUFSWBMWZNF[FOâQPĲÈULFNBŭLPODFNQPKJÝUĶOÓ QPKJÝUĶOÓOBŭEPCVVSĲJUPV OFCPQPV[F
počátkem pojištění (pojištění na dobu neurčitou). Pojistná doba je uvedena v pojistné
TNMPVWĶBŭOFNVTÓCâUTIPEOÈTŭQPKJTUOâNPCEPCÓN [BŭOĶäKFQMBDFOPCĶäOÏQPKJTUOÏ
30. Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné
události nastat.
31. Pojistné nebezpečí je možná příčina vzniku pojistné události.
32. Pojistník KF GZ[JDLÈ OFCP QSÈWOJDLÈ PTPCB  LUFSÈ V[BWœFMB Tŭ QPKJTUJUFMFN QPKJTUOPV
TNMPVWV Bŭ [BWÈ[BMB TF QMBUJU QPKJTUJUFMJ QPKJTUOÏ 1PKJTUOÓL OFNVTÓ CâU UPUPäOâ
TŭQPKJÝUĶOâN
33. Pojistný rok KF ĲBTPWâ JOUFSWBM  LUFSâ [BĲÓOÈ Wŭ  IPE EOF P[OBĲFOÏIP Wŭ QPKJTUOÏ
smlouvě jako počátek pojištění a končí uplynutím 365 kalendářních dnů (v případě
přestupného roku 366 kalendářních dnů) od počátku pojištění.
34. Pojistným plněním se pro účely pojištění sjednaného podle těchto VPP CP 2014
SP[VNÓTVNBQPKJTUOâDIQMOĶOÓ OBŭLUFSÈW[OJLMPQSÈWOĶOâNPTPCÈNOÈSPL[BŭQPKJTUOÏ
VEÈMPTUJOBTUBMÏWŭQPKJÝUĶOÓDIQPEMFUĶDIUP711ŭ$1ŭTKFEOBOâDIWÝFNJQPKJTUOÓLZ
u pojistitele a která (míněna pojistná plnění) byla za tyto pojistné události pojistitelem
vyplacena.
35. Pojistným rizikem je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané
QPKJTUOâNOFCF[QFĲÓN
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36. Pojištěný je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost nebo jinou hodnotu
pojistného zájmu se pojištění vztahuje.
37. Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možno odstranit
opravou nebo taková změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit
opravou, přesto však je věc použitelná k původnímu účelu.
38. Povodní se rozumí zaplavení územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních
toků nebo nádrží nebo která břehy a hráze protrhla anebo bylo zaplavení způsobeno
OÈIMâNBŭOÈIPEOâN[NFOÝFOÓNQSŞUPĲOÏIPQSPmMVWPEOÓIPUPLV
39. Požárem TF SP[VNÓ PIFŋ Wŭ QPEPCĶ QMBNFOF  LUFSâ QSPWÈ[Ó IPœFOÓ Bŭ W[OJLM NJNP
určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se vlastní silou nebo pachatelem.
Pojištění sjednané pro případ vzniku tohoto pojistného nebezpečí se vztahuje i na
škody způsobené hasební látkou použitou při zásahu proti požáru a škody způsobené
zplodinami hoření při požáru.
40. 1œÓSPEOÓ LBUBTUSPGPV se rozumí některé přírodní procesy probíhající tak rychle
a intenzivně, že způsobují velké materiální škody a zanechávají po sobě oběti
na životech. Většinou jsou spojeny s uvolněním značného množství energie a s přesuny
WFMLâDIPCKFNŞINPUZ WPEZ W[EVDIV QŞEZŭBQPE
41. 3BGUJOHFN se rozumí venkovní (outdorová) aktivita, která je provozována
OBŭOBGVLPWBDÓNSBGUV4QPĲÓWÈWFŭTKÓäEĶOÓWPEOÓDIUPLŞSŞ[OÏIPTUVQOĶPCUÓäOPTUJ
42. Rekreační sporty o KFEOÈ TF Pŭ JOEJWJEVÈMOÓ OFCP LPMFLUJWOÓ QSPWP[PWÈOÓ CĶäOâDI
sportů jako např. :
a) aerobic,
b) badminton,
D  CPXMJOH
d) cyklistika,
Účinnost od 1. ledna 2014
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43.

44.
45.
46.

F  HPMG
G  LPMFĲLPWÏCSVTMF
H  MZäPWÈOÓ Bŭ TOPXCPBSEJOH OBŭ WZ[OBĲFOâDI Bŭ WFœFKOPTUJ QœÓTUVQOâDI TKF[EPWLÈDI
BŭUSBTÈDIWĲFUOĶQœÓTUVQPWâDIDFTULŭOJN
h) plavání,
i) sjíždění klidné vody (tj. stojatá nebo proudící voda bez peřejí),
K  TKÓäEĶOÓ EJWPLÏ WPEZ EPŭ * TUVQOĶ PCUÓäOPTUJ WĲFUOĶ QPQJT TUVQŋŞ PCUÓäOPTUJ KF
VWFEFOWŭPETUŭUÏUPĲÈTUJ( QœJŭOF[WâÝFOÏNQSŞUPLVWPEZ
k) tenis, stolní tenis,
l) turistika v terénech do 3 500 m n. m. včetně,
N  WPEOÓMZäPWÈOÓ XJOETVSmOH
O  WPEOÓBŭQMÈäPWÏBUSBLDF vÝOPSDIMPWÈOÓi
P  EBMÝÓTQPSUZTSPWOBUFMOÏSJ[JLPWPTUJ QPLVEOFTQBEBKÓEPŭLBUFHPSJF/FCF[QFĲOâDI
TQPSUŞOFCP/FQPKJTUJUFMOâDITQPSUŞ
Rodinným příslušníkemTFSP[VNÓQœÓCV[OâWŭœBEĶQœÓNÏ TPVSP[FOFDBŭNBOäFM 
partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě
navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala
jako újmu vlastní.
Sériovou pojistnou událostíTFSP[VNÓWÓDFTQPMVTPVWJTFKÓDÓDIQPKJTUOâDIVEÈMPTUÓ 
LUFSÏWZQMâWBKÓQœÓNPOFCPOFQœÓNP[FTUFKOÏQœÓĲJOZOBQœŭ[ESPKF VEÈMPTUJ PLPMOPTUJ 
závady.
Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se rozumí sesuv půdy, zřícení skal
nebo zemin, ke kterému dochází působením zemské tíže při porušení rovnováhy svahu.
Sjížděním náročných terénů na kole se pro účely pojištění rozumí veškeré sjíždění
OF[QFWOĶOâDI LPNVOJLBDÓ OF[QFWOĶOâDI ÞNZTMOPV MJETLPV ĲJOOPTUÓ UFEZ TKÓäEĶOÓ
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právo nebo povinnost.
55. Újmou na zdraví se rozumí úraz nebo nemoc. za vznik úrazu se považuje okamžik,
kdy došlo k náhlému, krátkodobému a násilnému působení zevních vlivů, které
[QŞTPCJMZQPÝLP[FOÓ[ESBWÓ[BŭW[OJLOFNPDJTFQPWBäVKFPLBNäJL LUFSâKFKBLPW[OJL
nemoci lékařsky doložen.
56. Úrazem se rozumí:
B  OFÞNZTMOÏ  OÈIMÏ  OFPĲFLÈWBOÏ Bŭ OFQœFSVÝFOÏ QŞTPCFOÓ WZTPLâDI OFCP
OÓ[LâDI[FWOÓDIUFQMPU QMZOŞ QBS [ÈœFOÓ FMFLUSJDLÏIPQSPVEV DIFNJDLâDIMÈUFL
Bŭ KFEŞ Tŭ WâKJNLPV KFEŞ NJLSPCJÈMOÓDI Bŭ MÈUFL JNVOPUPYJDLâDI  OF[ÈWJTMF OBŭ WŞMJ
QPKJÝUĶOÏIP  LUFSâN CZMP QPKJÝUĶOÏNV [QŞTPCFOP UĶMFTOÏ QPÝLP[FOÓ OFCP TNSU
a ke kterému došlo v době trvání pojištění,
b) neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli
QPKJÝUĶOÏIP LFLUFSÏNVEPÝMPWŭEPCĶUSWÈOÓQPKJÝUĶOÓBŭLUFSâNCZMPQPKJÝUĶOÏNV
způsobeno poškození zdraví nebo smrt,
c) za úraz se považuje také smrt utonutím, tonutí a nákaza tetanem nebo vzteklinou
při úrazu.
57. Uzamčeným prostorem TF SP[VNÓ TUBWFCOĶ PISBOJĲFOâ QSPTUPS CVEPW  LUFSâ NÈ
œÈEOĶV[BWœFOZBŭV[BNĲFOZWÝFDIOZWTUVQOÓEWFœFBŭLUFSâNÈœÈEOĶ[FWOJUœV[BWœFOB
všechna okna a řádně zevnitř zabezpečeny všechny ostatní z venku přístupné otvory.
+FEOPUMJWÏ ĲÈTUJ Bŭ EÓMZ EWFœÓ  PLFO  PLFOOÓDI OFCP CBMLØOPWâDI EWFœÓ Bŭ PTUBUOÓDI
TUBWFCOÓDI QSWLŞ  KFKJDIä EFNPOUÈäÓ [USÈDÓ V[BNĲFOâ QSPTUPS PEPMOPTU QSPUJ WOJLOVUÓ
QBDIBUFMF  NVTÓ CâU [F TUSBOZ WFOLPWOÓIP QSPTUPSV [BCF[QFĲFOZ QSPUJ EFNPOUÈäJ
CĶäOâNJOÈTUSPKJ KBLPKTPVÝSPVCPWÈL LMFÝUĶ NBUJDPWâLMÓĲŭBQPE[BŭV[BNĲFOÏNÓTUP
QPKJÝUĶOÓ TF UBLÏ QPWBäVKF [BWB[BEMPWâ QSPTUPS œÈEOĶ V[BWœFOÏIP Bŭ V[BNĲFOÏIP
motorového vozidla nebo přívěsu.
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47.
48.
49.

50.

51.
52.

53.
54.

WÝFIP  DP OFOÓ OBQœŭ WZBTGBMUPWBOÏ  WZCFUPOPWBOÏ  WZEMÈäEĶOÏ  QœJŭ LUFSÏN NVTÓ
CâU WZEÈOB [WâÝFOÈ GZ[JDLÈ OÈNBIB EP LPQDF  OFCP KF EPTBIPWÈOP [WâÝFOÏ KÓ[EOÓ
SZDIMPTUJ[QŞTPCFOÏ[FNTLPVHSBWJUBDÓ [ŭLPQDF BŭKFOVUOÈ[WâÝFOÈPQBUSOPTU
Skialpinismem se rozumí pohyb na lyžích ve volném horském terénu. Stoupání
EPŭLPQDFVNPäŋVKFTQFDJÈMOÓWÈ[ÈOÓBŭQÈTZOBMFQFOÏOBŭTLMV[OJDJ
SpolucestujícíKFPTPCB LUFSÈTJ[BLPVQJMB[ÈKF[ETQPMFĲOĶTŭQPKJÝUĶOâNBŭKFVWFEFOB
v téže cestovní a pojistné smlouvě.
4QPSUFNOBŭQSPGFTJPOÈMOÓÞSPWOJ SFTQQSPGFTJPOÈMOÓTQPSUPWOÓĲJOOPTUÓTFSP[VNÓ
TQPSUPWOÓĲJOOPTUWZLPOÈWBOÈQPKJÝUĶOâN[BŭÞQMBUV CF[ŭPIMFEVOBŭUZQQSÈWOÓIPW[UBIV 
jenž je titulem vzniku nároku pojištěného na úplatu (pracovně-právní vztah, obchodně
právní vztah atd.).
Stabilizovaným chronickým onemocněním se rozumí takové onemocnění, které
TJDF FYJTUPWBMP QœFE QPĲÈULFN QPKJÝUĶOÓ  BMF [ESBWPUOÓ TUBW QPKJÝUĶOÏIP Wŭ QSŞCĶIV
12 měsíců před počátkem pojištění nenasvědčoval tomu, že by v průběhu pojištění
nastala potřeba vyhledat lékařskou pomoc.
Škodná událostKFTLVUFĲOPTU [FLUFSÏW[OJLMBÞKNBBŭLUFSÈCZNPIMBCâUEŞWPEFN
vzniku práva na pojistné plnění.
Turistikou TF SP[VNÓ WâTUVQZ Wŭ UFSÏOFDI EPŭ OBENPœTLÏ WâÝLZ N WĲFUOĶ
OBŭ WZ[OBĲFOâDI Bŭ WFœFKOPTUJ QœÓTUVQOâDI DFTUÈDI Bŭ NÓTUFDI  QœJŭ OJDIä KF QPVäÓWÈOB
UFDIOJLBPQĶSOâDICPEŞ UKŭOVUOPTUmYPWBUUĶMPUœFNJLPOĲFUJOBNJ OBQœŭ[BDIZDFOÓ
TLBMOÓIPWâTUVQLVSVLPV QPV[FTQPSBEJDLZ
5SWBMÏ OÈTMFELZ ÞSB[V o [OBNFOBKÓ PNF[FOÓ GVOLDF UĶMFTOâDI PSHÈOŞ  LUFSÏ NBKÓ
QPŭEPMÏĲFOÓUSWBMâTUBWOFCP[OBNFOBKÓKFKJDI[USÈUV
Účastníkem soukromého pojištění se rozumí pojistitel a pojistník jakožto smluvní
TUSBOZ Bŭ EÈMF QPKJÝUĶOâ Bŭ LBäEÈ EBMÝÓ PTPCB  LUFSÏ [F TPVLSPNÏIP QPKJÝUĶOÓ W[OJLMP
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58. Věcmi zvláštní hodnoty se rozumí:
B  WĶDJVNĶMFDLÏIPEOPUZ LUFSâNJTFSP[VNÓPCSB[ZBŭKJOÈWâUWBSOÈEÓMB QœFENĶUZ
[F[OBĲLPWÏIPTLMBOFCP[OBĲLPWÏIPQPSDFMÈOVBŭKJOâDINBUFSJÈMŞ SVĲOĶWÈ[BOÏ
koberce, gobelíny, tapiserie a jiné umělecké předměty, jejichž cena je dána nejen
WâSPCOÓNJOÈLMBEZ BMFUÏäVNĶMFDLPVLWBMJUPVOFCPBVUPSFNEÓMB QœÓQBEOĶNBKÓ
charakter unikátu,
C  WĶDJIJTUPSJDLÏIPEOPUZ LUFSâNJTFSP[VNÓWĶDJ KFKJDIäIPEOPUBKFEÈOBUÓN äFŭNBKÓ
W[UBILŭIJTUPSJJOFCPIJTUPSJDLâNPTPCOPTUFN
D  TUBSPäJUOPTUJ LUFSâNJTFSP[VNÓWĶDJ[QSBWJEMBTUBSÝÓŭMFU LUFSÏNBKÓ[OBĲOPV
uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu vzhledem ke svému původu
a stáří,
E  TCÓSLZ LUFSâNJTFSP[VNÓTPVCPSWĶDÓTUFKOÏIPDIBSBLUFSVBŭTCĶSBUFMTLÏIP[ÈKNV 
QœJĲFNä TPVĲFU IPEOPU KFEOPUMJWâDI WĶDÓ UWPœÓDÓDI TCÓSLV KF OJäÝÓ OFä IPEOPUB
sbírky jako celku,
F  WâSPCLZ[ŭESBIâDILPWŞBŭKJOâDINBUFSJÈMŞ LUFSÏW[IMFEFNLFTWÏSFMBUJWOĶNBMÏ
velikosti a nízké váze mají velkou cenu, tj. např. klenoty, drahé kameny, perly.
59. Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí
OFKNÏOĶ  NTŭ LNIPE  1PKJTUOPV VEÈMPTUÓ  W[OJLMPV [ŭ EŞWPEV QPKJTUOÏIP
nebezpečí vichřice, je takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, které bylo
způsobeno:
B  QœÓNâNQŞTPCFOÓNWJDIœJDF
b) tím, že vichřice strhla části budovy, stromy nebo jiné předměty na pojištěné věci.
60. Vodovodní škodouTFSP[VNÓOFĲFLBOâBŭOÈIMâÞOJLWPEZ QÈSZOFCPLBQBMJOZ
B  VWOJUœ TUBWCZ [ŭ QFWOĶ Bŭ œÈEOĶ JOTUBMPWBOâDI WPEPWPEOÓDI OFCP LBOBMJ[BĲOÓDI
QPUSVCÓ  UPQOâDI  LMJNBUJ[BĲOÓDI  TPMÈSOÓDI OFCP IBTJDÓDI TZTUÏNŞ  WĲFUOĶ
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61.

62.

63.

64.

65.
66.

QœJQPKFOâDITBOJUÈSOÓDI[BœÓ[FOÓOFCPBSNBUVSOFCP[BœÓ[FOÓQœJQPKFOâDIOBŭUZUP
systémy,
C  [ŭWOJUœOÓDIQPUSVCÓVSĲFOâDIQSPŭPEWPEEFÝŘPWÏWPEZ
c) z nádrží o objemu větším než 60 l, které nejsou součástí systémů dle písm. a)
tohoto odstavce,
d) unikající z vodovodních, teplovodních, horkovodních, parovodních nebo
kanalizačních řadů nebo přípojek na ně.
Vodními a plážovými atrakcemi se rozumí atrakce a činnosti dostupné
BŭQSPWP[PWBOÏWŭBRVBQBSDÓDIBŭOBQMÈäÓDI OBQœŭUPCPHÈOZ KÓ[EBOBŭvCBOÈOViWMFĲFOÏN
[BŭNPUPSPWâNĲMVOFN QBSBTBJMJOH 
VýbuchemTFSP[VNÓOÈIMâOJĲJWâQSPKFWUMBLPWÏTÓMZ TQPĲÓWBKÓDÓWŭSP[QÓOBWPTUJQMZOŞ
OFCP QBS [Bŭ WâCVDI UMBLPWÏ OÈEPCZ LPUMF  QPUSVCÓŭ BQPE  TF TUMBĲFOâN QMZOFN
nebo párou se považuje roztržení jejich stěn v takovém rozsahu, že došlo k náhlému
WZSPWOÈOÓ UMBLV NF[J WOĶKÝLFN Bŭ WOJUœLFN OÈEPCZ 7âCVDIFN KF Jŭ QSVELÏ WZSPWOÈOÓ
podtlaku (imploze).
Vysokohorskou turistikouTFSP[VNÓWâTUVQZWŭUFSÏOFDIOBENOBENPœTLÏ
WâÝLZQPŭWZ[OBĲFOâDIBŭWFœFKOPTUJQœÓTUVQOâDIDFTUÈDIBŭNÓTUFDI QœJŭOJDIäKFQPVäÓWÈOB
UFDIOJLBPQĶSOâDICPEŞ UKŭOVUOPTUmYPWBUUĶMPUœFNJLPOĲFUJOBNJ OBQœŭ[BDIZDFOÓ
TLBMOÓIPWâTUVQLVSVLPV QPV[FTQPSBEJDLZ
Zajištěnou cestouTFSP[VNÓDFTUBWFŭTLBMOÓNUFSÏOV[BKJÝUĶOÈmYOÓNJMBOZ œFUĶ[Z 
žebříky, kramlemi a čepy. Lze ji většinou absolvovat bez postupového jištění lanem.
při postupu se používá samojištění.
Zavazadlový prostor je místo určené pouze pro přepravu zavazadel, tj. místo
od prostoru pro přepravu osob oddělené.
Zájemcem o pojištění se rozumí osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy
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s pojistitelem a o sjednání pojištění.
67. Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo
proudí v místě pojištění.
68. Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské
LŞœF  LUFSÏ EPTBIVKÓ BMFTQPŋ  TUVQOĶ QPEMF NBLSPTFJTNJDLÏ TUVQOJDF .4, o  
charakterizující účinky zemětřesení.
69. Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit,
a proto věc již nelze dále používat k původnímu účelu. za zničení se považuje i takové
poškození, které sice lze odstranit opravou, ale náklady na tuto opravu by přesáhly
částku odpovídající nákladům na znovuzřízení daného předmětu pojištění.
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Telefon: 800 100 777
Fax: +420 467 007 444
Mail: info@csobpoj.cz
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ČSOB Pojišťovna Asistence
V případě potřeby využití asistenčních služeb nás kontaktujte:
In case of emergency call:

Tel. +420 222 803 442
e-mail: asistence@csobpoj.cz

Hlášení škodné události:
Infolinka 800 100 777
e-mail: info@csobpoj.cz
Při telefonickém hovoru uveďte (v závislosti na druhu Vašeho pojištění):

– Vaše jméno
– číslo Vaší pojistné smlouvy
– RZ vozidla

10 N 7117

800 100 777 | www.csobpoj.cz
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ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458
PSČ 532 18, Česká republika
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761
Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 567
tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444,
e-mail: info@csobpoj.cz, www.csobpoj.cz
(dále jen „pojistitel“)

Všeobecné pojistné podmínky

Cestovní pojištění
Pojištění storna zájezdu

ČÁST H. | POJIŠTĚNÍ STORNA ZÁJEZDU
ČLÁNEK I
1.
2.

3.

Pojištění storna sjednané dle části H těchto VPP CP 2014 je pojištěním škodovým.
Vedle pojištěných jednotlivě výslovně specifikovaných v pojistné smlouvě je pro účely pojištění storna zájezdu sjednaného dle čl. II část
H těchto VPP CP 2014 pojištěným také případně každá další fyzická nebo právnická osoba, která s pořadatelem zájezdu (zejména
cestovní kanceláří) uzavřela smlouvu o zájezdu, ve které jsou jako zákazníci (ve smyslu ustanovení § 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), respektive jako spolucestující (ve smyslu odst. 48. část G těchto VPP CP 2014),
uvedeni pojištění jednotlivě výslovně specifikovaní v pojistné smlouvě.
Odchylně od odst. 23. část G těchto VPP CP 2014 pojistitel a pojistník sjednávají, že oprávněnou osobou v pojištění storna zájezdu
sjednaném dle těchto VPP CP 2014 je ten z pojištěných, který s pořadatelem zájezdu uzavřel smlouvu o zájezdu.

ČLÁNEK II
1.

2.

Datum platnosti od 1. 1. 2014
10 N 7174

2.

Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

Pojištění se sjednává pro případ vzniku nároku pořadatele zájezdu na odstupné (dále jen „storno poplatek“) v důsledku odstoupení
pojištěného (který smlouvu o zájezdu s pořadatelem zájezdu uzavřel) od smlouvy o zájezdu z některého z důvodů, které jsou uvedeny
v odst. 2. tohoto článku a vznikly v době trvání pojištění. Podmínkou pro vznik povinnosti pojistitele plnit je, že pojištěný (který smlouvu
o zájezdu s pořadatelem zájezdu uzavřel) pořadateli zájezdu storno poplatek uhradil (dále jen „škodná událost“). Dnem vzniku škodné
události je datum, kdy bylo pořadateli zájezdu doručeno sdělení pojištěného (který smlouvu o zájezdu s pořadatelem zájezdu uzavřel)
o odstoupení od smlouvy o zájezdu.
Důvody pro odstoupení pojištěného (který smlouvu o zájezdu s pořadatelem zájezdu uzavřel) od smlouvy o zájezdu, s jejichž existencí
a prokázáním je spojeno právo oprávněné osoby na pojistné plnění, jsou následující:
a)
akutní onemocnění či úraz pojištěného jednotlivě výslovně specifikovaného v pojistné smlouvě, jeho rodinného příslušníka nebo
spolucestujícího,
b)
zdravotní komplikace v důsledku těhotenství během prvních 24 týdnů těhotenství vyžadující hospitalizaci, případně pracovní
neschopnost pojištěného jednotlivě výslovně specifikovaného v pojistné smlouvě, jeho rodinného příslušníka nebo spolucestujícího,
c)
znásilnění nebo pohlavní zneužití pojištěného jednotlivě výslovně specifikovaného v pojistné smlouvě, jeho rodinného příslušníka
nebo spolucestujícího oznámené orgánu činnému v trestním řízení,
d)
úmrtí pojištěného jednotlivě výslovně specifikovaného v pojistné smlouvě, jeho rodinného příslušníka nebo spolucestujícího,
e)
rozsáhlé škody na majetku pojištěného jednotlivě výslovně specifikovaného v pojistné smlouvě nebo spolucestujícího vzniklé
bezprostředně před odjezdem následkem přírodní katastrofy, živelní události či trestného činu třetí osoby, pokud bude doloženo
příslušnými orgány veřejné správy, že přítomnost pojištěného nebo spolucestujícího je nezbytná ke stanovení výše škody nebo
ke snížení rozsahu škody,
f)
dojde-li v cílové oblasti zahraničního zájezdu k přírodním katastrofám nebo válečnému konfliktu či teroristickým akcím až po sjednání
pojištění, jejichž vznik je potvrzen místními či mezinárodními orgány či úřady,
g)
předvolání pojištěného jednotlivě výslovně specifikovaného v pojistné smlouvě k soudu, prokáže-li pojištěný, že předvolání obdržel
až po sjednání pojištění.

ČLÁNEK III
1.

Úvodní ustanovení

Povinnosti pojištěného

Vedle povinností stanovených v čl. V část A těchto VPP CP 2014 je pojištěný, který smlouvu o zájezdu s pořadatelem zájezdu uzavřel,
dále povinen:
a)
následující pracovní den poté, co nastane některá ze skutečností uvedených v čl. II odst. 2. část H těchto VPP CP 2014, písemně
odstoupit od smlouvy o zájezdu,
b)
zkontrolovat, zda výše storno poplatku uplatňovaného pořadatelem zájezdu odpovídá ujednáním smlouvy o zájezdu, resp.
sazebníku storno poplatků pořadatele zájezdu platnému ke dni uzavření smlouvy o zájezdu.
V případě pojistné události je pojištěný, který smlouvu o zájezdu s pořadatelem zájezdu uzavřel, dále povinen pojistiteli neprodleně:
a)
předložit originál nebo kopii dokladu ověřenou zaměstnancem pojišťovny, které prokazují splnění některého z důvodů
pro odstoupení od smlouvy o zájezdu uvedených v čl. II odst. 2. část H těchto VPP CP 2014 (např. úmrtního listu, lékařské zprávy,
policejní zprávy o škodě vzniklé na majetku),
b)
předložit originál nebo kopii smlouvy o zájezdu ověřenou zaměstnancem pojišťovny a sazebník poplatků pořadatele zájezdu (výše
odstupného) platný v době uzavření smlouvy o zájezdu, netvoří-li přímo součást smlouvy o zájezdu,
c)
předložit doklady prokazující skutečnost, že pojištěný (který smlouvu o zájezdu s pořadatelem zájezdu uzavřel) uhradil pořadateli
zájezdu storno poplatek a v jaké výši,
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d)
e)
f)

na vyžádání předložit doklad prokazující skutečnost, že výše uhrazeného storno poplatku odpovídá ujednáním smlouvy o zájezdu,
resp. sazebníku storno poplatků pořadatele zájezdu platnému ke dni uzavření smlouvy o zájezdu,
předložit potvrzení pořadatele zájezdu a doklad o platbě zájezdu,
uvést, zda mu vzniklo právo na plnění z téže události i z pojištění sjednaných u jiných pojistitelů.

ČLÁNEK IV
1.

Počátkem pojištění je datum uzavření smlouvy o zájezdu, nejdříve však datum uzavření pojistné smlouvy, které je shodné nebo
předcházející datu zaplacení zájezdu. Koncem pojištění je datum zahájení zahraničního zájezdu.

ČLÁNEK V
1.
2.
3.

4.

5.

Pojistné plnění

Pojistné plnění pojistitele je omezeno horní hranicí. Horní hranice je určena limitem pojistného plnění.
Limit pojistného plnění sjednaný v pojistné smlouvě je horní hranicí plnění pojistitele za jednu a všechny pojistné události nastalé
u jednoho pojištěného v pojistné době.
Pojištěný se na pojistném plnění podílí odčetnou spoluúčastí ve výši 20 %, min. však 500 Kč:
a)
Odchylně od ustanovení § 2815 občanského zákoníku pojistitel a pojistník sjednávají, že spoluúčast se nestanoví z hodnoty
úbytku majetku nastalého v příčinné souvislosti s pojistnou událostí. Spoluúčast se stanoví z hodnoty pojistného plnění, na které
by po zohlednění všech ustanovení pojistné smlouvy upravujících pojistné plnění (např. ustanovení o horní hranici pojistného
plnění apod.) vzniklo oprávněné osobě jinak, právě před odečtením sjednané spoluúčasti, právo (dále také jen „hrubá výše
pojistného plnění“).
b)
Spoluúčast pojistitel odečte od hrubé výše pojistného plnění. Rozdíl obou částek, tzn. hrubé výše pojistného plnění a spoluúčasti,
je pojistným plněním, na něž vzniká oprávněné osobě za pojistnou událost právo.
c)
Pokud hrubá výše pojistného plnění nepřesahuje sjednanou spoluúčast, pojistitel pojistné plnění neposkytne.
V případě pojistné události vzniká oprávněné osobě právo na pojistné plnění ve výši storno poplatku, na který vznikl pořadateli zájezdu
(dle smlouvy o zájezdu) nárok z důvodu odstoupení pojištěného (jenž smlouvu o zájezdu s pořadatelem zájezdu uzavřel) od této smlouvy
o zájezdu z některého z důvodů uvedených v čl. II odst. 2. část H těchto VPP CP 2014 a zároveň, který pojištěný (jenž smlouvu o zájezdu
s pořadatelem zájezdu uzavřel) pořadateli zájezdu z tohoto důvodu uhradil.
Uhradí-li pojištěný (který smlouvu o zájezdu s pořadatelem zájezdu uzavřel) pořadateli zájezdu storno poplatek vyšší, než odpovídá
ujednáním smlouvy o zájezdu, resp. vyšší než stanovený sazebníkem storno poplatků pořadatele zájezdu platným k datu uzavření
smlouvy o zájezdu, je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění pouze do výše odpovídající ujednáním smlouvy o zájezdu, resp.
stanovené v sazebníku storno poplatků.

ČLÁNEK VI
1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
2.

Pojistná doba

Výluky z pojištění

Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v případech:
akutního onemocnění, které existovalo v okamžiku sjednání pojištění. pro potřeby pojištění storna zájezdu sjednaného dle čl. II část
H těchto VPP CP 2014 se za akutní onemocnění považuje každé onemocnění, vyjma stabilizovaného chronického onemocnění,
úrazu, ke kterému došlo před uzavřením pojistné smlouvy,
změny zdravotního stavu, které nastaly vlivem psychické poruchy nebo choroby,
kdy pojištěný měl k dispozici již při zakoupení zájezdu informaci o možném vzniku škodné události,
kdy účast na zájezdu byla zrušena z důvodu nemožnosti čerpat dovolenou, neobdržení víza nebo změny cestovního plánu,
kdy se pojištěný nedostavil k odjezdu, zmeškal odjezd nebo byl ze zájezdu vyloučen.
Pojistnou událostí není nečerpání zaplacených služeb (např. výlety, pronájem dopravního prostředku).
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