
Úvodní ustanovení
Poji‰tûní TURISTA se fiídí V‰eobecn˘mi pojistn˘mi podmínkami
pro cestovní poji‰tûní VPPCP 07 (dále jen „VPPCP“) a tûmito
smluvními ujednáními.

âlánek 1
Poji‰tûné osoby

Poji‰tûní je urãeno pro klienty cestovní kanceláfie.

âlánek 2
Trvání poji‰tûní

1. Pokud je souãástí sjednávaného cestovního poji‰tûní i po-
ji‰tûní storna cesty, lze cestovní poji‰tûní sjednat nejpozdûji
první pracovní den následující po dni zaplacení cesty nebo
její první splátky, je-li cena cesty placena ve více splátkách.
Pfii pozdûj‰ím sjednání cestovního poji‰tûní nevzniká poji‰-
tûní storna cesty, i kdyÏ je pojistné zaplaceno. 

2. Poji‰tûní pro zahraniãní cesty je moÏno sjednat maximál-
nû na dobu 60 kalendáfiních dnÛ.

3. Poji‰tûní pro tuzemské cesty je moÏno sjednat maximálnû
na dobu 1 roku.

4. Poji‰tûní je moÏno sjednat nejdfiíve 1 rok pfied datem po-
ãátku cesty.

5. Pojistná doba je doba uvedená v cestovní smlouvû ãi jiném
rovnocenném dokumentu jako doba od poãátku do konce
cesty. 

6. Odchylnû od ãlánku 5, bodÛ 2. a 3., ãást I. VPPCP se ujed-
nává, Ïe poji‰tûní (vyjma poji‰tûní storna cesty) se vztahuje
i na nezbytnû nutnou dobu potfiebnou k návratu v pfiípadû
zdrÏení nejménû 12 hodin od okamÏiku, kter˘ je uveden
jako doba odletu letadla nebo odplutí lodi nebo odjezdu
autobusu nebo vlaku, kter˘ sjednala a zajistila cestovní kan-
celáfi, a to v dÛsledku nahodilé události (nepfiedvídané udá-
losti), napfi. protestních akcí zamûstnancÛ, povûtrnostních
podmínek, technické závady nebo po‰kození dopravního
prostfiedku a provozních problémÛ na leti‰ti, za podmínky
pfiedloÏení potvrzení od dopravní spoleãnosti nebo odba-
vovací spoleãnosti o zdrÏení dopravního prostfiedku. Poji‰-
tûní se nevztahuje na pfiípady zdrÏení v dÛsledku stávky ne-
bo jiné protestní akce, která zapoãala nebo byla oznámena
pfied sjednáním poji‰tûní.

7. U cizích státních pfiíslu‰níkÛ, ktefií nemají trvalé bydli‰tû v âes-
ké republice, zaãíná a konãí poji‰tûní úrazu okamÏikem do-
stavení se na místo a opu‰tûním místa urãeného cestovní
kanceláfií pro odjezd ãi pfiíjezd dopravního prostfiedku, ne
v‰ak dfiíve nebo pozdûji, neÏ jak je uvedeno v dokladu o sjed-
nání poji‰tûní jako poãátek ãi konec poji‰tûní.

âlánek 3
Typy poji‰tûní

1. Typem poji‰tûní se rozumí kombinace následujících para-
metrÛ poji‰tûní:
– územní platnosti 
– typu cesty 
– druhu poskytovan˘ch asistenãních sluÏeb a
– sjednan˘ch poji‰tûní a sjednan˘ch limitÛ plnûní 

2. Sjednan˘ typ poji‰tûní je vyznaãen na pojistce.

3. Pfiehled typÛ poji‰tûní, na které se vztahují tato smluvní
ujednání, je uveden v ãlánku 7.

âlánek 4
Územní platnost poji‰tûní

1. Poji‰tûní je sjednáno s územní platností Evropa nebo Svût
nebo Tuzemsko. 

âlánek 5
Typy cest

1. V rámci turistické cesty je moÏno provozovat i oddechové
a necílené (nejsou hlavním cílem ani jedním z hlavních cílÛ
cesty) rekreaãní ãinnosti: badminton, bruslení, golf, kuleã-
ník, kuÏelky, plavání a ‰norchlování, procházky a túry bûÏ-
n˘m nenároãn˘m terénem, rybolov ze bfiehu, modeláfiství,
stolní tenis, stolní a karetní hry, tanec, tenis a dal‰í necílené
rekreaãní ãinnosti srovnatelné rizikovosti.

2. V rámci sportovní cesty je moÏno rekreaãnû provozovat
bûÏné rekreaãní sporty. Poji‰tûny jsou: zimní sporty na
upraven˘ch a pro vefiejnost otevfien˘ch sjezdov˘ch a bûÏec-
k˘ch tratích, nikoliv v‰ak spojen˘ch se skoky nebo akroba-
cií, vysokohorská turistika do 3500 m n. m. v rámci organi-
zované skupiny s prÛvodcem a po vyznaãen˘ch trasách,
cykloturistika na sjízdn˘ch povolen˘ch cestách, nikoliv v‰ak
ve volném nebo horském terénu, sjíÏdûní fiek do 3. stupnû
obtíÏnosti vãetnû pfii nezv˘‰eném prÛtoku vody a s pfiimû-
fienou v˘strojí, vodní lyÏování, jachting do vzdálenosti maxi-
málnû 3 km od pevniny, surfing, rekreaãní potápûní s pfií-
strojem pod vedením instruktora do hloubky maximálnû
10 metrÛ, kopaná, basketbal, volejbal a dal‰í bûÏné rekre-
aãní sporty srovnatelné rizikovosti.
Je-li sjednáno úrazové poji‰tûní, odchylnû od ãásti II., oddí-
lu E, ãlánku 4, bodu 2, písm. c), VPPCP se vztahuje i na vy-
sokohorskou turistiku do 3500 m n.m. a rekreaãní rafting
do 3. stupnû obtíÏnosti vãetnû pfii nezvût‰eném prÛtoku
vody a s pfiimûfienou v˘strojí.

âlánek 6
Pojistná událost, hranice pojistného plnûní

1. Poji‰tûní léãebn˘ch v˘loh a asistenãní sluÏby
a) Poji‰Èovna plní z jedné pojistné události maximálnû do

v˘‰e limitu plnûní, kter˘ pfiíslu‰í sjednanému typu poji‰-
tûní uvedenému v ãl. 7, z toho:
– za o‰etfiení zubním lékafiem za jednu pojistnou udá-

lost u poji‰tûní s územní platností Evropa nejv˘‰e
150 EUR, u poji‰tûní s územní platností Svût nejv˘‰e
300 USD. Léky pfiedepsané v této souvislosti zubním
lékafiem nejsou zahrnuty do tohoto limitu a jsou hra-
zeny v plné v˘‰i. Léãení po‰kození zubÛ v souvislosti
s úrazem hlavy není tímto limitem omezeno,

– náklady za zhotovení ortéz v základním a jednodu-
chém provedení maximálnû do v˘‰e 10 000 Kã, 

– náklady za jednoduché opravy zubních protéz maxi-
málnû do v˘‰e 2 000 Kã,

– za ubytování, stravování a pfiepravu doprovázejícího
a pfiivolaného opatrovníka nebo rodinného pfiíslu‰ní-
ka maximálnû 3 000 Kã na den a celkem maximálnû 
9 000 Kã,

– náklady na pfiepravu pfii ztrátû ãi zniãení cestovních
dokladÛ maximálnû do v˘‰e 4 000 Kã.

b) Dojde-li k akutnímu zhor‰ení chronického onemocnûní,
které ohroÏuje Ïivot, poji‰Èovna poskytne plnûní za oka-
mÏit˘ nezbytn˘ lékafisk˘ zákrok nebo za hospitalizaci,
maximálnû v‰ak po dobu 2 dnÛ do celkové maximální
v˘‰e 50 000 Kã.

c) V poji‰tûní nejsou zahrnuty sluÏby uvedené v ãlánku 3,
bod 1, písm. b), c), d), e) ãásti II., oddíl G VPPCP.

2. Úrazové poji‰tûní 
a) Poji‰Èovna plní z jedné pojistné události maximálnû do

v˘‰e limitu plnûní, kter˘ pfiíslu‰í sjednanému typu poji‰-
tûní uvedenému v ãl. 7.

b) Pfii poji‰tûní cizincÛ poji‰Èovna nehradí náklady na dopra-
vu poji‰tûného ze zahraniãí na území âeské republiky za
úãelem stanovení rozsahu trval˘ch následkÛ úrazu.

c) Dojde-li ke smrti poji‰tûného do 3 let jeho vûku, poji‰-
Èovna pojistné plnûní neposkytne.

3. Poji‰tûní odpovûdnosti za ‰kodu obãana
a) Poji‰Èovna plní z jedné ‰kodní události do maximální v˘-

‰e uvedené v ãl. 7. 
b) Poji‰tûní je sjednáno bez spoluúãasti poji‰tûné osoby.

4. Poji‰tûní cestovních zavazadel
a) Poji‰Èovna plní z jedné pojistné události maximálnû do

v˘‰e limitu plnûní, kter˘ pfiíslu‰í sjednanému typu poji‰-
tûní uvedenému v ãl. 7.

b) Hranice pojistného plnûní u rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ trvale
spolu Ïijících ve spoleãné domácnosti nebo ãlenÛ spo-
leãné domácnosti trvale spolu Ïijících (úãastníkÛ stejné
cesty) se naãítá.

c) Souãet v˘plat plnûní ze v‰ech pojistn˘ch událostí nasta-
l˘ch v dobû trvání tohoto poji‰tûní mÛÏe ãinit nejv˘‰e
dvojnásobek pojistného plnûní pfiíslu‰ného pro danou
osobu a vûc.

5. Poji‰tûní storna cesty
Poji‰Èovna plní z jedné pojistné události stanovené pro-
cento ze stornopoplatkÛ úãtovan˘ch cestovní kanceláfií
do maximální v˘‰e, která pfiíslu‰í sjednanému typu poji‰-
tûní uvedenému v ãl. 7.
Dojde-li k:
a) úmrtí poji‰tûného

aa) dûdicÛm poji‰tûného 80 %,
ab) v‰em spolucestujícím 80 %,

b) úmrtí pfiíbuzného poji‰tûného, kter˘ nebyl uveden na
spoleãné cestovní smlouvû nebo nebyl poji‰tûn v‰em
pfiíbuzn˘m zemfielého, ktefií jsou uvedeni na spoleãné
cestovní smlouvû, 60 %,

c) novû vzniklé závaÏné poru‰e zdraví poji‰tûného
ca) poji‰tûnému a pfiíbuzn˘m poji‰tûného, ktefií jsou uvede-

ni na spoleãné cestovní smlouvû a jsou poji‰tûni, 80 %,
cb) spolucestujícím 60 %,

d) novû vzniklé závaÏné poru‰e zdraví nejbliÏ‰ího pfiíbuzné-
ho poji‰tûného, kter˘ není uveden na spoleãné cestovní
smlouvû nebo nebyl poji‰tûn, poji‰tûnému 60 %,

e) lehké poru‰e zdraví poji‰tûného, poji‰tûnému a pfiíbuz-
n˘m poji‰tûného, ktefií jsou uvedeni na spoleãné cestov-
ní smlouvû a jsou poji‰tûni, 60 %.

âlánek 7
Pfiehled typÛ poji‰tûní 

Smluvní ujednání cestovního poji‰tûní TURISTA

Hranice pojistného plnûní jednotliv˘ch poji‰tûní (v Kã)

Poji‰tûní Úrazové poji‰tûní Poji‰tûní odpovûdnost za ‰kodu obãana Poji‰tûní cestovních zavazadel
Poji‰tûní

Typ Územní léãebn˘ch nezbytné trvalé smrt ‰kody na ‰kody na ‰kody storna
poji‰tûní platnost v˘loh léãení následky úrazem zdraví vûc finanãní poj. udál. 1 vûc cesty

Turistické cesty
T1002020 TUZEMSKO nesjednáno 20 000 200 000 100 000 nesjednáno 10 000 5 000 nesjednáno
T1002024 TUZEMSKO nesjednáno 20 000 200 000 100 000 nesjednáno 10 000 5 000 15 000
E1120000 EVROPA 1 000 000 nesjednáno nesjednáno nesjednáno nesjednáno
E1122220 EVROPA 1 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 nesjednáno
E1122225 EVROPA 1 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 20 000
E1122226 EVROPA 1 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 30 000
E1122224 EVROPA 1 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 15 000
E1122204 EVROPA 1 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 nesjednáno 15 000
E1153247 EVROPA 3 000 000 40 000 400 000 200 000 2 000 000 1 000 000 500 000 20 000 5 000 50 000
S1130000 SVùT 1 500 000 nesjednáno nesjednáno nesjednáno nesjednáno
S1132220 SVùT 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 nesjednáno
S1132225 SVùT 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 20 000
S1132227 SVùT 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 50 000
S1173248 SVùT 5 000 000 40 000 400 000 200 000 2 000 000 1 000 000 500 000 20 000 5 000 80 000

Sportovní cesty
E3122220 EVROPA 1 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 nesjednáno
E3122225 EVROPA 1 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 20 000
E3122224 EVROPA 1 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 15 000
E3122204 EVROPA 1 000 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 nesjednáno 15 000
E3153247 EVROPA 3 000 000 40 000 400 000 200 000 2 000 000 1 000 000 500 000 20 000 5 000 50 000
S3132220 SVùT 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 nesjednáno
S3132225 SVùT 1 500 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 1 000 000 500 000 10 000 5 000 20 000
S3173248 SVùT 5 000 000 40 000 400 000 200 000 2 000 000 1 000 000 500 000 20 000 5 000 80 000


