Smluvní ujednání Turista 2020
Článek 1

 Úvodní ustanovení

Pojištění TURISTA 2020 se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní
pojištění VPP-CR-01/2020 (dále jen VPP-CR), Doplňkové pojistné podmínky pro
cestovní pojištění DPP-CR-01/2020 (dále jen DPP-CR), Předsmluvní informace
PI-CR-01/2020 (dále jen PI-CR) a těmito Smluvními ujednáními Turista 2020
(dále jen Smluvní ujednání). Rozsah pojištění je uveden v Pojistce Turista 2020
(dále jen Pojistka).

Článek 2

Článek 7

Přehled typů pojištění, na které se vztahují tato Smluvní ujednání, je uveden v Pojistce. Pojišťovna plní z jedné pojistné události do maximální výše limitu uvedeného
v Pojistce pro konkrétně sjednaný rozsah pojištění.
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 Pojištěné osoby

Pojištění je určeno pro všechny klienty cestovní kanceláře, kteří si zakoupili
toto pojištění a kteří se účastní zájezdu/pobytu organizovaného cestovní
kanceláří.
2 Pojištěny jsou fyzické osoby jmenovitě uvedené ve smlouvě o zájezdu nebo
pojistné smlouvě nebo Pojistce nebo obdobném dokumentu.
3 Pojištěné osoby jsou vždy repatriovány do České republiky.
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Článek 3

 Trvání pojištění

Pojištění je možné sjednat nejdříve 1 rok před datem počátku cesty.
Pojištění je možné sjednat maximálně na dobu 30 kalendářních dnů.
Pojistná doba je doba uvedená ve smlouvě o zájezdu nebo jiném rovnocenném dokumentu jako doba od zahájení do ukončení zájezdu.
4 Pokud je součástí sjednávaného cestovního pojištění i pojištění storna
cesty, lze cestovní pojištění sjednat nejpozději třetí den následující po dni
zaplacení cesty nebo její první splátky, je-li cena cesty placena ve více
splátkách. Při pozdějším sjednání cestovního pojištění nevzniká pojištění
storna cesty, i když je pojistné zaplaceno.
5 U cizích státních příslušníků, kteří nemají trvalé bydliště v České republice, začíná a končí všechna sjednaná rizika (vyjma pojištění storna cesty)
okamžikem dostavení se na místo a opuštěním místa určeného cestovní
kanceláří pro odjezd či příjezd dopravního prostředku, ne však dříve nebo
později, než jak je uvedeno v dokladu o sjednání pojištění jako počátek či
konec pojištění.
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Článek 4

Typem pojištění se rozumí kombinace následujících parametru pojištění:
• územní platnosti,
• typu cesty,
• sjednaných pojištění,
• sjednaných limitu plnění
2 Sjednaný typ pojištění je vyznačen na Pojistce.

Článek 5
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 Typ cesty

Cestovní pojištění je sjednáno s typem cesty – rekreační sport. Tento typ
cesty v sobě zahrnuje turistickou cestu a rekreační sport. Rekreačním
sportem se rozumí cílené provozování sportu a pohybové činnosti v rámci
aktivního odpočinku. Pojištění není sjednáno pro rizikové sporty a cesty ani
pro organizovanou sportovní činnost.
2 Rekreační sporty: badminton, basketbal, bruslení, cykloturistika (na sjízdných povolených cestách, nikoliv však ve volném nebo horském terénu),
golf, jachting do vzdálenosti maximálně 3 km od pevniny, kopaná, kulečník,
kuželky, plavání a šnorchlování, procházky a túry běžným nenáročným terénem, vysokohorská turistika do 3 500 m n. m. v rámci organizované skupiny
s průvodcem a po vyznačených trasách, modelářství, rekreační potápění
s přístrojem pod vedením instruktora do hloubky maximálně 10 metrů, rybolov ze břehu, sjíždění řek do 3. stupně obtížnosti včetně při nezvýšeném průtoku vody a s přiměřenou výstrojí, surfing, vodní lyžování stolní tenis, stolní
a karetní hry, tanec, tenis, volejbal, zimní sporty na upravených a pro veřejnost otevřených sjezdových a běžeckých tratích, nikoliv však spojených se
skoky nebo akrobacií, vysokohorská turistika a další běžné rekreační sporty
srovnatelné rizikovost.
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Pojištění léčebných výloh s asistencí
léčebné výlohy (základní limit)

3 000 000 Kč / 10 000 000 Kč / 100 000 000 Kč
stanoven v pojistné smlouvě

ošetření v nemocnici nebo
ambulantní ošetření

do výše základního limitu stanoveného
v pojistné smlouvě

hospitalizace

do výše základního limitu stanoveného
v pojistné smlouvě

převoz

do výše základního limitu stanoveného
v pojistné smlouvě

repatriace

do výše základního limitu stanoveného
v pojistné smlouvě

zubní ošetření

20 000 Kč na jednu pojistnou událost
v rámci jedné pojistné smlouvy

náklady na zhotovení ortéz

20 000 Kč

opravy zubních protéz

2 000 Kč

přivolaný opatrovník – doprava,
ubytování, strava

30 000 Kč / max. 3 000 Kč / den

náklady na přepravu při ztrátě
či zničení cestovních dokladů

5 000 Kč

zmeškání odjezdu – náklady
na přepravu

5 000 Kč

náklady při zpoždění odjezdu

5 000 Kč

odškodnění za zdržení
pojištěného při únosu letadla

20 000 Kč / max. 5 000 Kč / den

zprostředkování finanční pomoci

100 000 Kč

zásah horské služby

500 000 Kč

terorismus

3 000 000 Kč

Úrazové pojištění
nezbytné léčení

20 000 Kč / 40 000 Kč

trvalé následky

200 000 Kč / 400 000 Kč

smrt úrazem

100 000 Kč / 200 000 Kč

Pojištění odpovědnosti
škody na zdraví

2 000 000 Kč / 3 000 000 Kč

škody na věci

1 000 000 Kč / 1 500 000 Kč

škody finanční

500 000 Kč / 1 000 000 Kč

Pojištění cestovních zavazadel
osobní věci a zavazadla

 Územní platnost pojištění

Pojištění je sjednáno s územní platností Evropa nebo Svět nebo Tuzemsko. Přesná
specifikace pro jednotlivé územní platnosti je uvedena v článku 7 Územní platnost
a pojištěné osoby, VPP-CR.

Článek 6

2

 Typy pojištění

1

 Hranice pojistného plnění

10 000 Kč / 20 000 Kč / 50 000 Kč

5 Pojištění právní ochrany
právní ochrana
6

200 000 Kč

Pojištění storna cesty
Pojišťovna plní z jedné pojistné události stanovené procento ze storno poplatků účtované cestovní kanceláří do maximální výše, která přísluší sjednanému
typu pojištění uvedenému v Pojistce.
6.1 Ujednává se, že celé znění čl. 1 Pojistná událost, Oddílu G Pojištění storna
cesty, DPP-CR se nahrazuje následujícím textem:
Pojistnou událostí je storno cesty z důvodu:
a úmrtí pojištěného;
b úmrtí osoby blízké nebo spolucestujícího maximálně 30 dní před počátkem cesty;
c akutního onemocnění nebo úrazu pojištěného nebo osoby blízké pojištěnému, které nastalo v době trvání pojištění storna cesty;
d akutního onemocnění nebo úrazu spolucestujícího, které nastalo v době
trvání pojištění storna cesty a zabránilo mu nástupu na cestu a pojištěný
by musel cestovat sám;
e rozvázáním pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele,
pokud se nejedná o výpověď z důvodu porušování právních předpisů
vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci nebo z důvodu neuspokojivých pracovních výsledků;
f živelní událost velkého rozsahu v cílové oblasti cesty, která nastala
v době, kdy pojištění bylo již sjednáno a její vznik je oficiálně potvrzen
místními nebo mezinárodními orgány či úřady, a která znemožňuje
pojištěnému uskutečnit plánovanou cestu. Za živelní událost velkého
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událost nastalou v důsledku krádeže vloupáním do místa stálého bydliště.
Krádež vloupáním se rozumí vniknutí do uzamčeného prostoru lstí, nedovoleným překonáním uzamčení nebo překonáním jiné jistící překážky s použitím síly. Za krádež vloupáním se považuje i pokus o ní.
8 Pojištění přerušení nastoupené cesty
Ujednává se, že čl. 1 Rozsah pojištění, Oddílu I Pojištění přerušení cesty,
DPP-CR se rozšiřuje o pojistnou událost v důsledku:
a úmrtí, vážného onemocnění či úrazu spolucestujícího definovaného dle
bodu 6.3 těchto Smluvních ujednání;
b krádeže vloupáním do místa stálého bydliště nebo do podniku, který
je ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného. Krádež vloupáním je
definovaná v čl. 7. Hranice pojistného plnění, bod 7 Pojištění nevyužité
dovolené těchto Smluvních ujednání;
c živelní události (požár, výbuch, vichřice, povodeň nebo záplava), občanského nepokoje nebo epidemie oficiálně vyhlášené mezinárodními úřady, ministerstvem zdravotnictví či ministerstvem zahraničních věcí České
republiky, které by mohly ohrozit život, zdraví nebo majetek pojištěného
v místě pobytu. To vše za předpokladu, že tyto skutečnosti nebyly veřejně známy před zahájením cesty pojištěným.
Ujednává se, že celé znění Oddílu I Pojištění přerušení cesty se doplňuje o povinnost pojištěné osoby vždy před zahájením přerušení nastoupené cesty nejprve
kontaktovat asistenční službu pojistitele, které toto přerušení schválí a zajistí návrat pojištěné osoby do České republiky.
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rozsahu je považována škoda podstatného charakteru vzniklá působením požáru, povodně, výbuchu, zemětřesení, lavina;
g živelní události (požár, výbuch, vichřice, povodeň nebo záplava) v místě
bydliště, pokud pojištěný prokáže, že je nezbytně nutná jeho přítomnost při odstranění následků události;
h krádeže nebo vloupání do místa bydliště nebo do podniku, který je ve
vlastnictví nebo spoluvlastnictví pojištěného, pokud pojištěný prokáže,
že je nezbytně nutná jeho přítomnost při odstranění následku události.
6.2 Ujednává se, že čl. 6 Výkladová ustanovení, Oddílu G Pojištění storna cesty, DPP-CR se rozšiřuje o definici Osoby blízké v následující znění:
Osobou blízkou se rozumí příbuzní v řadě přímé (zejména rodiče, prarodiče, děti a vnoučata), sourozenci a manžel/ka nebo partner/ka podle
zákona upravujícího registrované partnerství; druh/družka žijící ve společné domácnosti. Má se za to, že osobami blízkými jsou i osoby: švagr/
švagrová; tchán/ tchýně; zeť/ snacha nebo osoby, které spolu trvale žijí.
6.3 Definice spolucestujícího uvedená v čl. 6 Výkladová ustanovení, Oddílu G
Pojištění storna cesty, DPP-CR se plně nahrazuje takto: spolucestujícím
je osoba, cestující společně s pojištěným. Spolucestující osoby musí být
uvedeny zároveň na společné cestovní smlouvě a zároveň mají sjednáno pojištění storna cesty na jedné pojistné smlouvě.
7 Pojištění nevyužité dovolené
Ujednává se, že definice pojistné události uvedena v čl. 1 Pojistná událost, Oddíl H Pojištění nevyužité dovolené, DPP-CR se rozšiřuje o pojistnou
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