Doplňkové pojistné podmínky pro sjednání cestovního pojištění formou
obchodu na dálku
Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1.

Doplňkové pojistné podmínky pro sjednávání cestovního pojištění prostřednictvím
internetu, dále jen „DPP“, jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy o cestovním
pojištění a vztahují se na ně pojistné podmínky pro cestovní pojištění, dále jen
„PPCP,“ platné od 1. května 2012.

1.2.

Cestovní pojištění ke dni platnosti těchto pojistných podmínek odchylně od PPCP,
Úvodní ustanovení, odst. 5., zahrnuje dané varianty pojistných rizik u pojištění
léčebných výloh v zahraničí (část II. ZPP), úrazového pojištění (část III. ZPP),
pojištění zavazadel (část IV. ZPP), pojištění odpovědnosti za škodu (část V. ZPP),
doplňkových asistenčních služeb (část VI. ZPP), pojištění stornovacích poplatků (část
VII. ZPP) a limitů pojistného plnění, není-li v pojistné smlouvě dohodnuto jinak.
Článek 2
Územní rozsah pojištění

2.1.
Pojištění lze sjednat do následujících zón:
2.1.1. zóna 3 se vztahuje na pojistné události, které vznikly na území České republiky,
2.1.2. zóna 6 se vztahuje na pojistné události, které vznikly na území Evropy (vyjma České
republiky) a následujících států: Alžírska, Egypta, Izraele, Maroka, Tuniska;
u Portugalska včetně Azorských ostrovů a Madeiry, u Španělska včetně Baleárských
a Kanárských ostrovů, u Ruska v jeho evropské části a u Turecka v jeho evropské
i asijské části;
2.1.3. zóna 7 se vztahuje na pojistné události, které vznikly na území celého světa kromě
Spojených států amerických a České republiky;
2.1.4. zóna 8 se vztahuje na pojistné události, které vznikly na území celého světa, kromě
České republiky.

Článek 3
Vznik pojištění, potvrzení o uzavření pojistné smlouvy
3.1.

3.2.
3.3.
3.4.

K uzavření pojistné smlouvy a tím ke vzniku pojištění dojde zaplacením pojistného,
tj. okamžikem podání platebního příkazu nejpozději v den počátku pojištění,
v případě uzavření smlouvy s rizikem stornovacích poplatků v den data sjednání.
Pokud dojde k podání platebního příkazu po dni počátku pojištění, je pojištění
neplatné a pojistitel je povinen pojistníkovi vrátit pojistné.
Náklady, které pojistitel vynaloží v souvislosti s pojistnou událostí u neplatné smlouvy,
budou účtovány k tíži pojistníka.
V případě vzniku pojistné události jsou pojistník nebo pojištěná osoba povinni
prokázat provedenou úhradu pojistného, např. předložením kopie výpisu z účtu, a tak
doložit okamžik vzniku pojistné ochrany. Doklad o zaplacení musí obsahovat datum
podání platebního příkazu, variabilní symbol (číslo pojistné smlouvy), číslo účtu
pojistitele a výši pojistného.
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Článek 4
Sazby pojistného
4.1.
4.2.
4.3.

Pojištění lze sjednat pro denní a roční sazby pojistného pro všechny věkové
kategorie (děti, dospělí, osoby nad 70 let).
V souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.1.1 VPP se ujednává, že pojištění do zóny
3, 6, 7, 8 za denní sazbu pojistného platí pro cesty o délce nejvýše 90 dní.
Pojištění stornovacích poplatků lze sjednat k variantám pojištění Platinum, Gold a
Silver (čl. 6.1.) pouze v den zakoupení cestovní služby a zároveň pro všechny osoby
uvedené na smlouvě.

Článek 5
Hranice pojistného plnění
5.1.
5.2.

Pro jednotlivé varianty pojistných rizik platí limity pojistného plnění uvedené v článku
6.4.
Je-li sjednána varianta pojištění Platinum pro zóny 6, 7, 8, ujednává se dle části IV.,
ZPP, čl. 1, odst. 1.4, že pojistitel poskytne v případě pojistné události z pojištění
zavazadel pojistné plnění jednomu pojištěnému do výše 50.000,- Kč.

Článek 6
Varianty výše limitů pojistného plnění a krytých rizik
6.1.
6.2.
6.2.1.

6.2.2.
6.2.3.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.4.

Předmětem cestovního pojištění mohou být tyto varianty pojistných rizik: Platinum,
Gold a Silver.
Tyto varianty pojištění lze výběrově sjednat pro zónu 6, 7, 8 a zahrnují kombinace
těchto rizik:
Platinum jako cestovní pojištění léčebných výloh v zahraničí současně s pojištěním
úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu a doplňkových asistenčních služeb; lze
sjednat pojištění pro stornovací poplatky;
Gold jako pojištění léčebných výloh v zahraničí, zavazadel, odpovědnosti za škodu a
doplňkových asistenčních služeb; lze sjednat pojištění pro stornovací poplatky;
Silver jako pojištění léčebných výloh v zahraničí, úrazu, odpovědnosti za škodu; lze
sjednat pojištění pro stornovací poplatky;
Pro zónu 3 lze sjednat variantu pojištění Platinum a Gold, které zahrnují kombinaci
těchto rizik:
Platinum jako pojištění úrazu, zavazadel, odpovědnosti za škodu a doplňkových
asistenčních služeb; lze sjednat pojištění pro stornovací poplatky;
Gold jako pojištění úrazu, odpovědnosti za škodu a doplňkových asistenčních služeb;
lze sjednat pojištění pro stornovací poplatky.
Varianty krytých pojistných rizik a limitů pojistného plnění:
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Varianta limitů pojistného plnění a pojistných rizik pro zóny: 6 - Evropa; 7- celý svět kromě USA; 8 - celý svět kromě ČR
Varianta pojistných rizik:

Platinum

Gold

Silver

Pojistná rizika

Limity pojistného plnění

Limity pojistného plnění

Limity pojistného plnění

LVZ

neomezeno

neomezeno

neomezeno

100 Kč

nesjednává se

100 Kč

úraz trvalé následky

400 000 Kč

nesjednává se

400 000 Kč

smrt úrazem

200 000 Kč

nesjednává se

200 000 Kč

50 000 Kč

20 000 Kč

nesjednává se

10 mil. a 5 mil. Kč

10 mil. a 5 mil. Kč

10 mil. a 5 mil. Kč

35 000 Kč a 5 000 Kč

35 000 Kč a 5 000 Kč

nesjednává se

neomezeno

neomezeno

neomezeno

úraz denní odškodné

zavazadla
odpovědnost
doplňková asistence
pojištění stornovacích poplatků

Varianta limitů pojistného plnění a pojistných rizik pro zónu 3 - Česká republika
Varianta pojistných rizik:

Platinum

Gold

Pojistná rizika

Limity pojistného plnění

Limity pojistného plnění

LVZ

nesjednává se

nesjednává se

100 Kč

100 Kč

úraz trvalé následky

400 000 Kč

400 000 Kč

smrt úrazem

200 000 Kč

200 000 Kč

20 000 Kč

nesjednává se

10 mil. a 5 mil. Kč

10 mil. a 5 mil. Kč

35 000 Kč a 5 000 Kč

35 000 Kč a 5 000 Kč

neomezeno

neomezeno

úraz denní odškodné

zavazadla
odpovědnost
doplňková asistence
pojištění stornovacích poplatků

Článek 7
Závěrečná ustanovení
7.1.
7.2.

Nestanoví-li tyto doplňkové pojistné podmínky jinak, platí příslušná ustanovení PPCP.
Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají platnosti dne 1. května 2012.
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