
k Pojistným podmínkám pro cestovní pojištění platným od 1. 5. 2012 (dále 
jen „PPCP“) se pro cestovní pojištění vydávají tyto Doplňkové pojistné pod-
mínky pro cestovní pojištění sjednané formou obchodu na dálku (dále jen 
„DPP“).

Článek 1
Vznik pojištění, potvrzení o uzavření pojistné smlouvy
1.1 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 sjednání. 

1.2 Pokud dojde k podání platebního příkazu po dni počátku pojištění, je po-
jištění neplatné a pojistitel je povinen pojistníkovi vrátit pojistné. 

1.3 Náklady, které pojistitel vynaloží v souvislosti s pojistnou událostí u ne-
platné smlouvy, budou účtovány k tíži pojistníka.

1.4 V případě vzniku pojistné události jsou pojistník nebo pojištěná osoba 
povinni prokázat provedenou úhradu pojistného, např. předložením ko-
pie 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. 

 
Článek 2
Sazby pojistného
2.1 Pojištění lze sjednat pro denní a roční sazby pojistného pro všechny vě-

kové kategorie (děti, dospělí, osoby nad 70 let).
2.2 Odchylně od ustanovení článku 5, odst. 5.1.1 VPP Pojistných podmínek 

pro cestovní pojištění se ujednává, že pojištění za denní sazbu pojistné-
ho platí pro cesty o délce nejvýše 90 dní.

2.3 Pojištění stornovacích poplatků lze sjednat odchylně od článku 3.9 VPP 
Pojistných podmínek pro cestovní pojištění pouze v den zakoupení ces-
tovní služby a zároveň pro všechny osoby uvedené na smlouvě.

Článek 3
Varianty výše limitů pojistného plnění a krytých rizik
3.1 Pojištění lze sjednat v těchto variantách: 

Doplňkové pojistné podmínky pro cestovní 
pojištění sjednané formou obchodu na dálku

S vámi od A do Z

VARIANTA LIMITŮ POJISTNÉHO PLNĚNÍ A POJISTNÝCH RIZIK PRO EVROPU; SVĚT BEZ USA A SVĚT S USA
Varianta pojistných rizik: ZÁKLAD OPTIMAL EXKLUZIV

Pojistná rizika Limity pojistného plnění Limity pojistného plnění Limity pojistného plnění

léčebné výlohy v zahraničí

ambulantní ošetření, léky, zdrav. materiál, hospitalizace 3 000 000 Kč bez omezení bez omezení

repatriace a transporty do ČR 3 000 000 Kč bez omezení bez omezení

akutní zubní ošetření 10 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč

výlohy na ubytování osoby blízké při hospitalizaci pojištěného max. 5 dní/2000 Kč den max. 5 dní/2000 Kč den max. 10 dní/2 000 Kč den

pojištění rizik souvisejících s terorismem (LVZ) 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč

repatriace související s terorismem 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč 1 500 000 Kč

úrazové pojištění pojistné částky pojistné částky pojistné částky

smrt úrazem nesjednává se 200 000 Kč 400 000 Kč

úraz trvalé následky, poměrné plnění z pojistné částky nesjednává se 400 000 Kč 800 000 Kč

za dobu nezbytného léčení nesjednává se 100 Kč 200 Kč

pojištění zavazadel

všechny škody na zavazadlech nesjednává se 25 000 Kč 50 000 Kč

škoda na jedné věci nesjednává se 10 000 Kč 25 000 Kč

všechny škody na cennostech nesjednává se 10 000 Kč 25 000 Kč

na jednu cennost nesjednává se 5 000 Kč 10 500 Kč

všechny škody způsobené vloupáním do vozidla nesjednává se 10 000 Kč 25 000 Kč

na jednu věc odcizenou z vozidla nesjednává se 5 000 Kč 7 000 Kč

na zpoždění letu od 7. hodiny nesjednává se 200 Kč/hod., max. 5 000 Kč 500 Kč/hod., max. 7 500 Kč

na zpoždění zavazadel od 7. hodiny nesjednává se 200 Kč/hod., max. 5 000 Kč 500 Kč/hod., max. 7 500 Kč

pronájem náhradního sportovního vybavení nesjednává se max. 1000 Kč/den, max. 5 000 Kč max. 1 500 Kč/den, max. 7 500 Kč

pojištění odpovědnosti za škodu

na zdraví nebo usmrcením celkem 5 000 000 Kč 10 000 000 Kč 15 000 000 Kč



na zdraví nebo usmrcením na jednu pojistnou událost 1 000 000 Kč 2 000 000 Kč 3 000 000 Kč

na jedné věci celkem 2 500 000 Kč 5 000 000 Kč 7 500 000 Kč

na jedné věci na jednu pojistnou událost 500 000 Kč 1 000 000 Kč 1 500 000 Kč

následné škody celkem 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč

následné škody na jednu pojistnou událost 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč

škody způsobené psem nebo kočkou na jednu pojistnou událost nesjednává se 20 000 Kč 20 000 Kč

škody způsobené psem nebo kočkou nesjednává se 100 000 Kč 100 000 Kč

spoluúčast 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč

doplňková asistence

všechny škody z doplňkových asistenčních služeb nesjednává se 35 000 Kč 35 000 Kč

právní pomoc v zahraničí nesjednává se 35 000 Kč 35 000 Kč

náhradní pracovník nesjednává se 35 000 Kč 35 000 Kč

opatrovník nesjednává se 35 000 Kč 35 000 Kč

ztráta, odcizení, zničení dokladů nesjednává se 5 000 Kč 5 000 Kč

základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště nesjednává se 5 000 Kč 5 000 Kč

pojištění stornovacích poplatků neomezeno neomezeno neomezeno

spoluúčast 20 % 20 % 20 %

VARIANTA LIMITŮ POJISTNÉHO PLNĚNÍ A POJISTNÝCH RIZIK PRO ČESKOU REPUBLIKU
Varianta pojistných rizik: OPTIMAL

Pojistná rizika Limity pojistného plnění

léčebné výlohy v zahraničí nesjednává se

úrazové pojištění pojistné částky

smrt úrazem 200 000 Kč

úraz trvalé následky, poměrné plnění z pojistné částky 400 000 Kč

za dobu nezbytného léčení 100 Kč

pojištění zavazadel

všechny škody na zavazadlech 25 000 Kč

škoda na jedné věci 10 000 Kč

všechny škody na cennostech 10 000 Kč

na jednu cennost 5 000 Kč

všechny škody způsobené vloupáním do vozidla 10 000 Kč

na jednu věc odcizenou z vozidla 5 000 Kč
na zpoždění letu od 7. hodiny 200 Kč/hod., max. 5 000 Kč

na zpoždění zavazadel od 7. hodiny 200 Kč/hod., max. 5 000 Kč

pronájem náhradního sportovního vybavení max. 1000 Kč/den, max. 5 000 Kč

pojištění odpovědnosti za škodu

na zdraví nebo usmrcením celkem 10 000 000 Kč

na zdraví nebo usmrcením na jednu pojistnou událost 2 000 000 Kč

na jedné věci celkem 5 000 000 Kč

na jedné věci na jednu pojistnou událost 1 000 000 Kč

následné škody celkem 500 000 Kč

následné škody na jednu pojistnou událost 100 000 Kč

škody způsobené psem nebo kočkou 20 000 Kč

spoluúčast 5 000 Kč

doplňková asistence

všechny škody z doplňkových asistenčních služeb 35 000 Kč

náhradní pracovník 35 000 Kč

opatrovník 35 000 Kč

ztráta, odcizení, zničení dokladů 5 000 Kč

základní technická pomoc při škodě na majetku v místě bydliště 5 000 Kč

pojištění stornovacích poplatků neomezeno

spoluúčast 20 %

Článek 4
Závěrečná ustanovení
4.1 Nestanoví-li tyto doplňkové pojistné podmínky jinak, platí příslušná 

ustanovení PPCP.
4.2 Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají platnosti dne 11. 6. 2013.
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