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sídlo: Pribinova 10, 811 09 Bratislava, Slovenská republika, právní forma: organizační složka 

podniku zahraniční osoby, IČO: 47 257 091, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu 
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Produkt: Cestovní pojištění 

Tento dokument Vám poskytuje souhrn klíčových informací o skupinovém cestovním 

pojištění. Kompletní informace před uzavřením smlouvy a smluvní informace o produktu 

jsou uvedeny v dalších dokumentech. 

O jaký typ pojištění jde? 

Cestovní pojištění je neživotní pojištění, které Vám zajistí pojistnou ochranu před 

nepředvídatelnými výdaji na cestách v zahraničí, jako například léčebné a přepravní náklady 

související s úrazem, nemocí, nebo smrtí pojištěného. Předmětem pojištění může být i 

odpovědnost na škodu, ztráta, poškození zavazadel, zrušení, zpoždění cesty a další rizika 

související s cestováním. 

Co je předmětem pojištění? 

 

 Předmětem pojištění může být jedno nebo více z následujících pojistných rizik: 

Léčebné náklady, Náklady na převoz pojištěné osoby, Asistenční služby, Právní 

náklady, Pojištění odpovědnosti, Zavazadla, Zrušení, zkrácení a zpoždění cesty, Únos 

dopravního prostředku, únos osoby, braní rukojmích, Náklady na zásah Horské 

záchranné služby a jiné pojistné krytí. 

 Rozsah pojistného krytí a limity pojistného plnění jsou uvedeny v pojistné smlouvě. 

 

Co není předmětem pojištění? 

 

 Pojistitel neposkytne pojistné plnění, pokud byla pojistná událost přímo či nepřímo 

způsobena následujícími skutečnostmi, vyplynula z následujících skutečností nebo k 

ní následující skutečnosti přispěly: 1. Ionizující záření nebo radioaktivní zamoření z 

jakéhokoli jaderného paliva nebo jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva; 2. 

Radioaktivní toxická výbušnina či jiná nebezpečná zařízení jakéhokoli výbušného 

jaderného zařízení nebo jeho jaderná součást; 3. Rozptýlení, použití nebo vypouštění 

patogenních či jedovatých biologických nebo chemických látek; 4. Válka (vyhlášena 



nebo nevyhlášená), pokud není dohodnuto jinak; 5. Terorismus, pokud není 

dohodnuto jinak; 6. Úmyslné sebepoškození, sebevražda nebo pokus pojištěného o 

sebevraždu, trestný čin nebo pokus pojištěného o spáchání trestného činu nebo 

porušení zákona pojištěným; 7. Létání jakéhokoliv druhu, s výjimkou pokud je 

pojištěná osoba platícím cestujícím v pravidelném nebo charterovém létě; 8. 

Intoxikace alkoholem a / nebo jinými omamnými látkami, drogami či léky, které 

nebyly předepsány lékařem a / nebo pokud byly jakékoli léky předepsané lékařem 

užívané v rozporu s pokyny výrobce; 9. AIDS / HIV nebo jiná pohlavně přenosná 

choroba; 10. Rizikové sporty včetně parašutismu, bezmotorového létání, létání na 

kluzáku s pomocným motorem, létání ultralehkým a sportovním letadlem, létání 

balónem, závěsného létání, paraglidingu, parasailingu, seskoku a letu padákem a 

všech aviatických sportů; dále horolezectví, rafting a jiné sjíždění dravých řek, 

lyžování a snowboarding mimo vyznačené sjezdovky, přístrojové potápění, 

speleologie a bungee jumping a jiné adrenalinové sporty, pokud Pojistitel písemně 

nestanoví jinak. 11. Služba nebo výcvik u jakékoli vojenské, policejní, polovojenské 

organizace nebo milice, pokud Pojistitel písemně nestanoví jinak; 12. Jakýkoliv úraz a 

/ nebo nemoc, které již existovaly před pojistnou dobou. 13. Ve vztahu k řidiči při 

řízení motorového vozidla, pokud vznikla pojistná událost porušením pravidel 

silničního provozu závažným způsobem (Podle zákona o silničním provozu v ČR nebo 

jemu podobného v zemi vzniku pojistné události). 14. Provozem motocyklu s 

objemem motoru vyšším než 50 cm3. 2. Pojistitel neposkytne pojistné plnění za 

pojistnou událost, která nastala po dovršení 71 let věku pojištěné osoby, pokud není 

sjednáno jinak. 

 Pojistitel je povinen uhradit pojistné plnění pouze takovým subjektům, kterým vzniklo 

právo na pojistné plnění, a na které nebylo uvaleno embargo nebo jiná forma 

ekonomických sankcí omezující plnění pojistitele těmto subjektům. 

 Pojištěním nejsou kryty náklady vzniklé na území České republiky nebo země, ve 

které je pojištěná osoba účastníkem veřejného zdravotního pojištění. 

 Konkrétní výluky a výjimky z pojištění jsou uvedeny v pojistných podmínkách a v 

dalších smluvních ustanoveních, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. 

Týkají se krytí nějaká omezení? 

 

 Pokud úraz nebo onemocnění vyžadují hospitalizaci nebo jsou předpokládané výdaje 

vyšší než 500 €, musí pojištěná osoba nebo pojistník neprodleně kontaktovat 

Asistenční službu Europ Assistance. Pokud tak neučiní, pojistitel má právo odmítnout 

pojistné plnění. 

 Konkrétní omezení z pojištění jsou uvedeny v pojistných podmínkách a v dalších 

smluvních ustanoveních, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. 

Kde se na mě vztahuje krytí? 

 



 Cestovní pojištění je platné v zahraničí, podle toho co je sjednáno v pojistné smlouvě. 

 Evropa - zahrnuje evropské státy, pokud nebylo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 

 Svět - zahrnuje všechny země Sveta kromě České republiky, kromě zemí, na které 

nebylo uvaleno embargo nebo jiná forma ekonomických sankcí omezující plnění 

pojistitele, pokud nebylo v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 

 

Jaké mám povinnosti? 

 

 Platit pojistné. 

 Dodržovat pokyny a/nebo instrukce Pojistitele a poskytovatele asistenčních služeb 

Pojistitele.  

 Informovat Pojistitele o změně kontaktních údajů.  

 

Kdy a jak hradit platbu? 

 

 Splatnost pojistného je obvykle zálohovou platbou po uzavření pojistné smlouvy, s 

vyúčtováním 1x ročně, při obnově. Pojistník a pojistitel se však mohou dohodnout i 

na jiné frekvenci plateb, toto bude uvedeno na faktuře. 

 

Kdy začíná a končí krytí? 

 

 Pojistné krytí pro pojištěnou osobu začíná okamžikem, kdy splňuje podmínky 

stanovené pojistnou smlouvou, během doby její účinnosti. 

 Pojistné krytí pro pojištěnou osobu končí okamžikem, kdy přestane splňovat 

podmínky stanovené pojistnou smlouvou, během doby její účinnosti. 

 Pojistná smlouva je uzavřena okamžikem, kdy navrhovatel obdrží oznámení o přijetí 

svého návrhu. 

 Platnost smlouvy je od data uvedeného na pojistné smlouvě. 

 Pojistná smlouva je účinná nejdříve dnem platnosti, nebo od okamžiku jejího 

uzavření, podle toho co nastane později. 

 Na pojistné plnění má nárok osoba, která v době účinnosti pojistného krytí splňuje v 

době pojistné události podmínky stanovené 

pojistnou smlouvou. 

 Konkrétní omezení, výluky a výjimky z pojištění jsou uvedeny v pojistných 

podmínkách a v dalších smluvních ustanoveních, které jsou nedílnou součástí 

pojistné smlouvy. 

 

Jak mohu smlouvu vypovědět? 

 



 Pojištění může zaniknout výpovědí na konci pojistného období; písemná výpověď 

musí být doručena druhé straně nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného 

období, pokud není v pojistné smlouvě dohodnuto jinak. 

 Pojištění lze zrušit z důvodů uvedených v Občanském zákoníku (§ 800-803). 

 

 


