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Děkujeme Vám, že  jste si zvolili cestovní pojištění ČSOB Pojišťovny, a.  s., člena holdingu 
ČSOB. Ujišťujeme Vás, že učiníme vše pro Vaši spokojenost jak před cestou, během ní, tak 
i po návratu domů.

POKYNY PRO KLIENTA

do peněženky.

Jak postupovat v případě škodné události v zahraničí

úrazu nebo onemocnění Vám může doporučit zdravotnické zařízení 
v  místě pobytu. Odkudkoli ze světa je Vám asistenční služba k  dispozici 
24  hodin denně, 365  dní v  roce s  česky mluvícím operátorem. Pokud se dovoláte 

může asistenční služba volat zpět.

Kontakt na asistenční službu: ČSOB Pojišťovna asistence 
 tel.: 420 222 803 442 
 e-mail: asistence@csobpoj.cz

ATESTATIO MEDICI 
(viz Formulář 1).

do České republiky proplaceny.

– Pokud se jedná o malou škodu, můžete ji uhradit na místě. Doklad o zaplacení 

– V případě větší škody neprodleně kontaktujte asistenční službu, svou odpovědnost 
bez  souhlasu pojišťovny neuznávejte, vzniklou újmu neuhrazujte, ani částečně, 

případně mu můžete předat kontakt na pojistitele.

– Krádež zavazadel neprodleně ohlaste na policii v místě pojistné události v zahraničí 
a vyžádejte si policejní protokol.

– Zdokumentujte okolnosti škody.
Jak postupovat při oznámení škodné události pojistiteli

+420 800 100 777 nebo písemně na  adresu: ČSOB 
Pojišťovna, a. s., Masarykovo náměstí 1458, 532 18 PARDUBICE.
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OZNÁMENÍ ŠKODNÉ UDÁLOSTI 
(viz  Formulář 2), originály dokladů o  zaplacení, v  případě ošetření u  lékaře nebo 

ATESTATIO MEDICI (viz Formulář 1) 

ATESTATIO MEDICI (Litteris versalibus)

Formulář 1:

Formulář 2 OZNÁMENÍ ŠKODNÉ UDÁLOSTI
Rodné číslo Státní příslušnost Číslo pojistné smlouvy

Adresa (ulice, město, PSČ)

Datum odjezdu Datum návratu Datum škodné události Organizátor vaší cesty (cestovní kancelář, podnik, individuálně

Popis vzniku škodné události Místo vzniku škodné události (stát)

Stát a měna, ve které proběhla platba

Označte úkony vztahující se k vaší škodné události

 ošetření  léky  hospitalizace  repatriace  transport  přivolání opatrovníka  úraz  zavazadla  odpovědnost za újmu  jiné

Ke kontaktu s asistenční službou ČSOB Pojišťovny došlo 

 

Dne

 v hotovosti  neplaceno 

Pojistné plnění poukažte na účet Pojistné plnění poukažte na adresu

PROHLÁŠENÍ POJIŠTĚNÉHO:

 

Datum

Podpis pojištěného
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Všeobecné pojistné podmínky 

Cestovní pojištění VPP CP 2014
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obecné principy, jako např. práva a povinnosti účastníků pojištění, vznik, 
změny a zánik pojištění, jak platit pojistné, obecné výluky z pojištění, 
jak spolu budeme komunikovat, ujednání o automatickém prodloužení 
pojistné doby atd.

ČÁST B .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  str. 15
pro případ jakých pojistných nebezpečí je pojištění sjednáno, podmínky 
pojistného plnění, výluky z pojištění atd.

ČÁST C  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 17
jaký je rozsah pojištění, nároky a výluky z pojištění apod.

ČÁST D  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  str. 21
když způsobíte škodu jiné osobě, tak jaký je rozsah pojištění, vymezení 
pojistné události, práva a  povinnosti účastníků pojištění, podmínky 
pojistného plnění, výluky z pojištění atd.

ČÁST E .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  str. 24
jaké věci jsou pojištěny, pro  případ jakých pojistných nebezpečí je 
pojištění sjednáno, povinnosti účastníků pojištění, podmínky pojistného 
plnění, výluky z pojištění atd.

ČÁST F .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  str. 25
jaké je vymezení asistenčních služeb, jejich rozsah atd.

ČÁST G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 29
pojmy používané v textu těchto pojistných podmínek

ČÁST A

ČLÁNEK I Úvodní ustanovení

z pojištění vznikne právo nebo povinnost.
2. Pro všechna pojištění sjednaná dle těchto VPP CP 2014 platí i příslušná ustanovení 

smlouvy.
3. VPP CP 2014 jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.

ČLÁNEK II Pojistná událost

1. Pojistnou událostí je nahodilá škodná událost krytá pojištěním.

plnění, anebo z jejího podnětu osoba třetí, vzniká právo na pojistné plnění jen tehdy, 

3. Pojistnou událost pro  jednotlivá pojištění blíže vymezují zvláštní části těchto 
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VPP CP 2014, případně ujednání pojistné smlouvy.

ČLÁNEK III Cizí pojistné nebezpečí

1. V případě, že pojistník uzavřel ve vlastní prospěch pojistnou smlouvu, kterou je sjednáno 
pojištění vztahující se na pojistné nebezpečí jako možnou příčinu vzniku pojistné události 
u třetí osoby, může pojistník uplatnit právo na pojistné plnění, pokud prokáže splnění 
povinností dle ustanovení § 2767 odst.  1 občanského zákoníku (zejména souhlas 

souhlas pojištěného podle předchozí věty nejpozději do konce sjednané pojistné doby, 
nebo nejpozději do skončení časově posledního šetření škodné události, jejíž šetření 

ČLÁNEK IV Územní rozsah pojištění

ČLÁNEK V Povinnosti účastníků pojištění

povinen:
a) pojistiteli bez  zbytečného odkladu písemně oznámit všechny změny 

ve skutečnostech, na které byl písemně tázán při sjednávání pojištění, zejména 
skutečnost, že  došlo ke změně nebo zániku pojistného rizika nebo hodnoty 
pojistného zájmu (předmětu pojištění) nebo místa pojištění,

pojištěného,
c) počínat si při  veškerém svém jednání (právním i  neprávním; při  konání 

i  případném opomenutí) tak, aby škodná událost nenastala, zejména nesmí 
porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo zmenšení nebezpečí, které jsou 
pojištěnému uloženy právními předpisy nebo na jejich základě, nebo které na sebe 
vzal pojistnou smlouvou, a také nesmí trpět porušování těchto povinností ze strany 

směřující k tomu, aby vzniklá újma nenarůstala,
d) je-li v  souvislosti se škodnou událostí podezření ze spáchání trestného činu, 

správního deliktu nebo přestupku, bez  zbytečného odkladu oznámit škodnou 
událost příslušnému orgánu veřejné správy,

e) postupovat tak, aby pojistitel mohl vůči jinému uplatnit právo na náhradu újmy 
nebo jiné obdobné právo, které mu v souvislosti s pojistnou událostí vzniklo,

nebezpečí a vztahující se na  tutéž hodnotu pojistného zájmu po  tutéž pojistnou 

g) pojistiteli bez  zbytečného odkladu oznámit, že  byl nalezen předmět pojištění 

asistenční službu pojistitele,
i) v  případě žádosti pojistitele, zajistit na  vlastní náklady úřední překlad dokladů 

j) dodržovat obecně závazné právní předpisy a veškeré zákazy, příkazy či omezení 
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se pojištění vztahuje,

respektive užívá nebo se chystá užívat, alkohol nebo jinou návykovou látku nebo 
přípravek takovou látku obsahující, a  to s ohledem na činnosti, které vykonává 
nebo se chystá vykonávat v době, kdy je nebo bude pod vlivem alkoholu nebo jiné 
návykové látky nebo přípravku takovou látku obsahující.

dále povinna bez  zbytečného odkladu, nejdéle však do  15  dnů od  zjištění škodné 
události, oznámit pojistiteli, že škodná událost vznikla. Stejnou povinnost má jakákoliv 
osoba, která oznamuje pojistiteli vznik škodné události a která má na pojistném plnění 
právní zájem.

povinen:
a) pojistiteli bez  zbytečného odkladu písemně oznámit všechny změny 

ve skutečnostech, na které byl písemně tázán při sjednávání pojištění, zejména 
skutečnost, že  došlo ke změně nebo zániku pojistného rizika nebo hodnoty 
pojistného zájmu (předmětu pojištění) nebo místa pojištění,

pojistníka a pojištěného,

pojištění vztahující se na  hodnotu pojistného zájmu pojištěného a  seznámit 

d) pojistiteli bez  zbytečného odkladu oznámit, že  sjednal proti témuž pojistnému 
nebezpečí a vztahující se na  tutéž hodnotu pojistného zájmu po  tutéž pojistnou 

 V případě, že se pojištění vztahuje na hodnotu pojistného zájmu pojištěného odlišného 

povinen:

pojistitel soustředil v průběhu šetření škodné události a pořídit si jejich kopii.

ČLÁNEK VI Vznik, změny a zánik pojištění

1. Pojištění vzniká na základě písemné pojistné smlouvy. Pojištění vzniká prvním dnem 
následujícím po uzavření pojistné smlouvy, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak.

2. Pojištění se sjednává na dobu uvedenou v pojistné smlouvě (pojistná doba).

písemná, jinak je neplatná.
4. Pojištění se z důvodu nezaplacení pojistného ve smyslu občanského zákoníku během 

pojistné doby nepřerušuje.

smluvní strany po každé škodné události podat, a to do 3 měsíců ode dne doručení 
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6. V  případě nezaplacení pojistného pojistníkem ani v  dodatečné lhůtě stanovené 
pojistitelem v upomínce, zanikne pojištění odchylně od ustanovení § 2804 občanského 
zákoníku dnem následujícím po marném uplynutí této dodatečné lhůty.

7. Pojistitel má právo v případě, že dojde změnou právní úpravy k rozšíření odpovědnosti 
za  újmu nebo rozsahu náhrady újmy, pojištění odpovědnosti za  újmu písemně 

jejímž uplynutím pojištění zaniká.

ČLÁNEK VII Pojistné

1. Pojistník je povinen platit pojistné, a to běžné nebo jednorázové, podle toho, co bylo 

3. Běžné pojistné je splatné prvního dne pojistného období, jednorázové pojistné dnem 
počátku pojištění.

4. Pojistitel má právo na pojistné za dobu trvání pojištění, není-li v občanském zákoníku, 
v těchto VPP CP 2014 nebo v pojistné smlouvě stanoveno jinak.

pojistné, náleží pojistiteli celé pojistné za celou dobu, na kterou bylo pojištění sjednáno.

7. Odchylně od ustanovení § 1957 odst. 1 občanského zákoníku, se pojistné za pojištění 
sjednané(á) pojistnou smlouvou považuje za  uhrazené okamžikem, kdy byla částka 
pojistného pojistníkem poukázána pojistiteli prostřednictvím poskytovatele platebních 
služeb nebo složena provozovateli poštovních služeb k plnění poštovním poukazem.

ČLÁNEK VIII Pojistné plnění

1. Pojistitel je povinen ukončit šetření škodné události do  3  měsíců od  oznámení 

oznámena, je pojistitel povinen sdělit oznamovateli důvody, pro  které nelze šetření 

odepřít. Pojistné plnění je splatné do  patnácti dnů, jakmile pojistitel skončil šetření 
nutné k zjištění rozsahu povinnosti pojistitele plnit.

ČLÁNEK IX Výluky z pojištění a omezení pojistného plnění

1. Pojištění se nevztahuje na škodné události vzniklé:
a) byla-li pojistná událost způsobena oprávněnou osobou (bez ohledu na  to, 

zda je či  není účastníkem pojištění) nebo osobou, které sice nemá vzniknout 
právo na  pojistné plnění, ale jedná z  podnětu kteréhokoliv účastníka pojištění, 
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a v rámci trestního řízení o tomto skutku bylo:

pravomocného rozhodnutí zproštěna obžaloby. Pojistitel je v takovém případě 
povinen bez zbytečného odkladu poté, co mu je taková skutečnost oznámena, 
obnovit šetření pojistné události; nebo

jako obviněného nebo o podmíněném odložení podání návrhu na potrestání 
této osoby jako podezřelého nebo

této osoby jako obviněného,

stávek nebo zásahem veřejné moci a v příčinné souvislosti s nimi,

d) jadernou energií, zářením všeho druhu a radioaktivní kontaminací,

zdravotního pojištění v České republice,

předpisy či  pokyny vydané provozovatelem, poskytovatelem či  organizátorem 
takové činnosti zakazují, aby byly vykonávány pod vlivem alkoholu nebo jiné 

při níž ke škodné události došlo.

podmínek a v pojistné smlouvě.
 

ČLÁNEK X Zachraňovací náklady

a) odvrácení bezprostředně hrozící pojistné události,
b) zmírnění následků již nastalé pojistné události,

2. Pojistitel nahradí:
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plnění stanovené pro  hodnotu pojistného zájmu (předmět pojištění) a  pojistné 

pojistnou smlouvou.

omezeno horní hranicí, nezapočítává.
 

ČLÁNEK XI Elektronická komunikace

1. V  souladu s  ustanoveními § 562, § 570 a  násl. a  § 2773 občanského zákoníku, 

sjednávají, že  právní jednání pojistitele adresovaná účastníkům pojištění a  učiněná 
elektronickou poštou se považují za  doručená, bez  ohledu na  to, zda se s  jejich 
obsahem adresát skutečně seznámil, okamžikem, kdy byla doručena:
a) na e-mailovou adresu účastníka pojištění uvedenou v pojistné smlouvě,
b) na e-mailovou adresu účastníka pojištění sdělenou prokazatelně pojistiteli kdykoliv 

v době trvání pojištění,
c) do datového prostoru v  internetové aplikaci elektronického bankovnictví 

Československé obchodní banky, a. s., přístupného účastníkovi pojištění z titulu 

jeho smluvního vztahu s Československou obchodní bankou, a. s., nebo
Online klientská zóna

www.csobpoj.cz  
z  titulu uzavření pojistné smlouvy, jejíž jsou tyto pojistné podmínky nedílnou 
součástí.

ČLÁNEK XII Zvláštní ustanovení o formě právních jednání 
týkajících se pojištění

a bez ohledu na právní důsledky s právním jednáním související, učiněná účastníky 

z následujících způsobů:

800 100 777 nebo
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Online 

klientská zóna

pojištění na  internetové adrese pojistitele www.csobpoj.cz) zabezpečeného 
internetového přístupu, k němuž účastník pojištění obdržel od pojistitele aktivační 

internetová aplikace

a) Pojistitel a  pojistník sjednávají, že  prostřednictvím internetové aplikace mohou 

b) 

účastníkovi pojištění, jehož správné zadání je nepřekročitelnou technologickou 

prostřednictvím internetové aplikace učiněno jakékoliv právní jednání adresované 
pojistiteli za  použití aktivačního klíče, má se za  to, že  toto právní jednání činil 
účastník pojištění, jemuž byl aktivační klíč pojistitelem poskytnut. V zájmu právní 

adresovaného pojistiteli prostřednictvím internetové aplikace kromě použití 
aktivačního klíče podmíněno i dalším bezpečnostním prvkem (např. dalším, tedy 

komunikační zařízení).

c) Právní jednání učiněná účastníkem pojištění prostřednictvím internetové aplikace se 
považují za doručená pojistiteli, bez ohledu na to, zda se s jejich obsahem pojistitel 
skutečně seznámil, okamžikem zobrazení obsahu právního jednání účastníka 
pojištění v  internetové aplikaci na  straně pojistitele, které pojistitel účastníkovi 

potvrzujícím doručení právního jednání pojistiteli.
d) Právní jednání učiněná pojistitelem prostřednictvím internetové aplikace se považují 

za  doručená účastníkovi pojištění, bez  ohledu na  to, zda se s  jejich obsahem 
účastník pojištění skutečně seznámil, okamžikem jejich doručení do  datového 
prostoru účastníka pojištění v internetové aplikaci.

e) Povinnosti všech účastníků pojištění související s využíváním internetové aplikace:

pojištění adresovaná pojistiteli bude prostřednictvím internetové aplikace činit 
pouze osobně.

zařízení, jehož prostřednictvím využívá internetovou aplikaci, během přihlášení 
účastníka pojištění k  internetové aplikaci, zejména během činění právních 

nesdělit ho či nezpřístupnit jakékoliv třetí osobě a činit obvyklá bezpečnostní 
opatření před přístupem třetích osob k aktivačnímu klíči.

jakoukoliv třetí osobou oznámit toto své podezření pojistiteli a postupovat dále 
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aktivační klíč apod.).

jím vlastněné nebo jím oprávněně užívané počítače nebo jiná komunikační 

ČLÁNEK XIII
Informace týkající se zpracování osobních údajů 
a některých dalších souhlasů udělených 
účastníkem pojištění pojistiteli

pojištění uzavřením, respektive podpisem, pojistné smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou 
tyto všeobecné pojistné podmínky, pojistiteli souhlas ke zpracování osobních údajů 

a) nabízení obchodu nebo služeb pojistitele a  všech subjektů, které jsou členem 
koncernu ČSOB, pojistitelem účastníkovi pojištění,

ČSOB, zejména společnostem Československá obchodní banka,  a.  s., 
Hypoteční banka,  a.  s., Českomoravská stavební spořitelna,  a.  s., ČSOB 
Penzijní společnost,  a.  s., člen skupiny ČSOB, ČSOB Leasing,  a.  s., ČSOB 
Factoring,  a.  s., ČSOB Asset Management,  a.  s., investiční společnost, Patria 

účastníkovi pojištění,

následného využití k účelu dle písm. a) a b) tohoto odstavce.
 V souladu se zákonem udělil účastník pojištění uzavřením, respektive podpisem, 

pojistné smlouvy, jejíž nedílnou součástí jsou tyto všeobecné pojistné podmínky, 

činnosti, činností souvisejících s pojišťovací činností a zajišťovací činnosti.
 Ve smyslu ustanovení § 5 odst. 5 zákona uděluje účastník pojištění pojistiteli souhlas 

pojistitelem, coby správcem, přiřazoval pojistitel další osobní údaje účastníka pojištění.

okamžiku uzavření pojistné smlouvy, jejímž uzavřením, respektive podpisem, účastník 

všeobecné pojistné podmínky, do uplynutí 5 let od zániku posledního právního vztahu 
pojištění sjednaného uvedenou pojistnou smlouvou, resp. v případě zpracování 

pojistnou smlouvou.

ve smyslu ustanovení § 27 zákona.

pojištění o tom, že:
a) osobní údaje účastníka pojištění budou zpracovány v  rozsahu osobních údajů 
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pojištění pojistiteli v souvislosti s právním vztahem pojištění,
b) osobní údaje účastníka pojištění budou zpracovány za  účelem provozování 

pojišťovací činnosti, činností souvisejících s  pojišťovací činností, zajišťovací 
činnosti, a  dále za  účelem nabízení obchodu nebo služeb pojistitele a  všech 

pojištění,
c) osobní údaje účastníka pojištění bude zpracovávat pojistitel nebo zpracovatel, 

Hypoteční banka, a. s., Českomoravská stavební spořitelna, a. s., ČSOB Penzijní 
společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, ČSOB Leasing, a. s., ČSOB Factoring, a. s., 
ČSOB Asset Management,  a.  s., investiční společnost, Patria Finance,  a.  s., 

údajů,

e) poskytnutí osobních údajů účastníkem pojištění pojistiteli je dobrovolné,

a  § 21 zákona, zjistí-li nebo domnívá-li se, že  zpracování jeho osobních údajů 

zájemce nebo v rozporu se zákonem.

ostatní osobní údaje bylo využíváno rodné číslo, jehož je účastník pojištění nositelem.

všeobecné pojistné podmínky, za  účelem šíření obchodních sdělení samotného 

prostředky.

k němuž se vztahuje právní jednání, jehož obsahovou součástí tento souhlas je,
a) zajišťovnám (viz ustanovení § 3 odst. 1 písm. g) zákona o pojišťovnictví) pojistitele,
b) ostatním členům koncernu ČSOB,

či korporacím těchto subjektů.
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ČLÁNEK XIV Ujednání o automatickém prodloužení pojistné doby

článku VPP CP 2014, dojde bez dalšího k prodloužení původní pojistné doby o dobu 
dle odst. 2. tohoto článku VPP CP 2014.

2. Původní pojistná doba se v  takovém případě prodlouží o  dobu nezbytně nutnou 

jdoucích a na původní pojistnou dobu bezprostředně navazujících dní.

prodloužením pojistné doby podle tohoto článku VPP CP 2014 nijak nemění.

doby dle tohoto článku VPP CP 2014, jsou tyto:

nebo zpožděním dopravních spojů, bránící pojištěnému v  návratu do  České 
republiky ještě v původní pojistné době,

b) hospitalizace pojištěného nastalá v důsledku úrazu nebo akutního onemocnění 
pojištěného, avšak pouze za  podmínky, že  pojištěnému současně vznikl vůči 

B těchto VPP CP 2014.

A  VPP  CP  2014 povinen zajistit si a  předložit pojistiteli bez  zbytečného odkladu 
dokumenty prokazující:

pojistné doby dle tohoto článku VPP CP 2014, a

ČLÁNEK XV Společná ustanovení

se účastníkům pojištění doručuji na jimi posledně uvedenou adresu místa skutečného 
či  uváděného bydliště, respektive na  adresu skutečného či  ve  veřejném rejstříku 
zapsaného sídla. Uvedl-li pojistník v pojistné smlouvě korespondenční adresu (v poli 

byly doručovány právě na  tuto korespondenční adresu se všemi právními důsledky 

na adresu v České republice.
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stanovena vždy v české měně s použitím kurzu zahraniční měny vyhlášeného Českou 
národní bankou a platného ke dni vzniku škodné události.

5. Smluvní strany si mohou vzájemná práva a povinnosti upravit dohodou odchylně 
od VPP CP 2014. 

ČÁST B

ČLÁNEK I Úvodní ustanovení

ČLÁNEK II Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

se rozumí náklady na:
a) lékařské ošetření,

preventivně a návykově a kosmetické přípravky, i když jsou předepsány lékařem 
a obsahují léčivé látky,

c) pobyt v nemocnici (hospitalizace),
d) transport, tj.  přepravu do  nejbližšího zdravotnického zařízení a  zpět do  místa 

pobytu pojištěného v zahraničí,
e) repatriaci, tj. převoz pojištěného do České republiky v případě, že nebude moci ze 

vyhrazuje právo rozhodnout se souhlasem ošetřujícího lékaře o způsobu a místu 
repatriace pojištěného,

U osob, které nejsou státními příslušníky České republiky, si pojistitel vyhrazuje 

h) přivolání opatrovníka. Pojistitel si vyhrazuje právo rozhodnout o nároku na přivolání 
opatrovníka.

sporty:
a) typ cesty Standardní se vztahuje na  cesty za  účelem rekreace a  provozování 

na pracovní cesty,
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ČLÁNEK III Pojistné plnění

1. Pojistné plnění pojistitele je omezeno horní hranicí. Horní hranice je určena limitem 
pojistného plnění.

pojistného plnění za jednu a všechny pojistné události nastalé u jednoho pojištěného 
v pojistné době.

ČLÁNEK IV Výluky z pojištění a omezení pojistného plnění

v případech:
a) kdy pojistná událost nastala při  řízení motorového vozidla, plavidla či  letadla, 

u nichž, s vědomím pojištěného, použité letadlo nebo pilot neměl úřední povolení, 
nebo které byly provedeny proti úřednímu předpisu nebo bez vědomí či proti vůli 
držitele letadla,

jehož příznaky se projevily před odjezdem pojištěného na  cestu do  zahraničí, 

c) kdy zdravotní péče není z lékařského hlediska nezbytně nutná a neodkladná,
d) chronického onemocnění, a to i v případě, že se vyvinulo z akutního onemocnění,
e) nastala-li pojistná událost v souvislosti se sebevraždou pojištěného nebo pokusem 

o ni,

zjištění těhotenství,

nebo ošetření z  důvodu akutní bolesti do  limitu pojistného plnění uvedeného 
v pojistné smlouvě,

k) nákladů souvisejících s  duševní poruchou nebo poruchou chování pojištěného 

l) nákladů za psychoanalytickou a psychoterapeutickou péči,
m) provedení úkonů mimo zdravotnické zařízení, které neprovádí lékař nebo zdravotní 

uznávané,

nesouvisejících s akutním onemocněním nebo úrazem,
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čoček nebo naslouchacích přístrojů,
s) nákladů na kosmetické zákroky.

2. Pojistitel není dále povinen poskytnout pojistné plnění:

zjišťování a přezkoumávání zdravotního stavu a k vyžádání zpráv od ošetřujících 

lékařem, kterého mu pojistitel určil  atd.) znemožněno zjišťovat a  přezkoumávat 
zdravotní stav pojištěného nebo příčiny smrti pojištěného pro  účely šetření 
nutného ke zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit,

a lékařem pojistitele,

3. Pojistitel není povinen dále poskytnout pojistné plnění v  dalších případech, je-li tak 
ujednáno v pojistné smlouvě.

 

ČÁST C

ČLÁNEK I Úvodní ustanovení

ČLÁNEK II Rozsah pojištění

a) pojištění pro případ smrti následkem úrazu,

c) pojištění pro případ léčení úrazu (denní odškodné).

ČLÁNEK III Pojistné plnění

která nastala nejpozději do  tří let ode dne úrazu, vyplatí pojistitel tomu, komu smrtí 
pojištěného vznikne právo na pojistné plnění, pojistnou částku sjednanou v pojistné 
smlouvě k datu úrazu.

pojištěnému tolik procent z pojistné částky sjednané v pojistné smlouvě k datu úrazu, 

po  jejich ustálení. V  prvním roce po  úrazu poskytne pojistitel pojistné plnění pouze 

následků úrazu.
2. V případě, že se trvalé následky neustálí do tří let ode dne úrazu, vyplatí pojistitel částku 

odpovídající procentu poškození na konci této lhůty. Pojistitel neplní za trvalé následky 
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úrazu, které vznikly, projevily se nebo zhoršily po uplynutí této lhůty.

že se celkové procento sníží o počet procent odpovídajících předchozímu poškození, 

do 6 měsíců ode dne úrazu.

celkové trvalé následky úrazu součtem procent pro jednotlivé následky. Pojistné plnění 

B pro anatomickou ztrátu příslušného údu, orgánu nebo jejich částí, pak v případě 

neposkytne.

pro něj vykonává odbornou poradní činnost. Zdravotní prohlídku zabezpečí pojistitel 
na svůj náklad.

utrpí úraz v  době trvání pojištění a  doba nezbytného léčení tělesného poškození 

potvrzením dosáhne limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě.
2. Pojistitel poskytne pojistné plnění jen tehdy, jsou-li splněny tyto podmínky:

resp. prohlášením, která se neshodují s autentickou zdravotnickou dokumentací,
b) první ošetření pojištěného je provedeno v  době, kdy jsou přítomny objektivní 

příznaky tělesného poškození způsobeného úrazem, nikoli pouze subjektivní 
potíže pojištěného,

c) úraz pojištěného si vyžádal vyšetření či ošetření lékařem a následnou léčbu,

3. Pro účely nároků z  pojištění nejsou rozhodné a  nepřihlíží se k  subjektivním potížím 
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s autentickou zdravotnickou dokumentací.

k datu úrazu, a to od prvního dne léčení úrazu do konce trvání nezbytného léčení úrazu 

dne úrazu.
5. Pojistné plnění se stanoví vynásobením počtu dní nezbytného léčení úrazu určeného 

počet dní, za které pojistitel vyplatí denní odškodné, podle toho tělesného poškození, 

povahou nejbližší.
D. Nároky na  pojistné plnění v  případě jednorázového odškodného 

za hospitalizaci
1. Pojištěnému vznikne právo na pojistné plnění v případě jednorázového odškodného 

za hospitalizaci za předpokladu, že hospitalizace pojištěného nastalá v důsledku úrazu 

pojištěného trvala minimálně 2 dny (1 noc), avšak pouze za podmínky, že pojištěnému 

2. Pojištěná osoba je povinna délku hospitalizace doložit lékařskou zprávou.
3. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v případě nesplnění povinnosti doložit 

délku hospitalizace.

ČLÁNEK IV Výluky z pojištění a omezení pojistného plnění

1. Pojistitel neposkytne z pojištění pojistné plnění v těchto případech:

pojistná událost při letech, u nichž, s vědomím pojištěného, použité letadlo nebo 
pilot neměl úřední povolení, nebo které byly provedeny proti úřednímu předpisu 
nebo bez vědomí či proti vůli držitele letadla,

b) nastala-li pojistná událost následkem sebevraždy pojištěného nebo pokusu o ni,
c) nastala-li pojistná událost v důsledku úmyslného sebepoškození nebo úmyslného 

jednání pojištěného,

e) nastala-li pojistná událost nebo došlo-li ke zhoršení následků pojistné události 
v důsledku vědomého nevyhledání zdravotní péče nebo vědomého nerespektování 
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látkami,
g) příčina pojistné události přímo či  nepřímo souvisí s  nemocí, úrazem, nebo 

pojištění anebo pojistná událost nastala u těch částí těla, které již byly poškozeny 

a epikondylitid,

provedeny za účelem léčení následků pojistné události,

pojistná událost v důsledku nemoci,
m) jakékoliv nemoci nebo postupně působící příčiny,

události, ke které v jejich důsledku došlo,

a algické páteřní syndromy,

nemocemi, tj. takové zlomeniny, které vzniknou v důsledku snížené pevnosti kosti 
a k jejichž vzniku postačuje nižší intenzita působení vnějšího vlivu než u traumatické 
zlomeniny zdravé kosti,

r) došlo-li k  poškození svalů, šlach nebo vazů nebo k  narušení hybnosti páteře 
v důsledku přepětí vlastní tělesné síly při zvedání nebo přesouvání břemen,

u) jedná-li se o  duševní poruchu nebo změnu psychického stavu pojištěného, 
bez  ohledu na  to, čím byly způsobeny, nedojde-li k  organickému poškození 
centrální nervové soustavy úrazem.

2. Pojistitel je oprávněn přiměřeně snížit pojistné plnění z pojištění v těchto případech:

rozsahu povinnosti pojistitele plnit svůj souhlas ke zjišťování a  přezkoumávání 
zdravotního stavu a  zpracování osobních údajů a  má-li tato skutečnost vliv 

na rozsah jeho povinnosti plnit nebo pojistné plnění odmítnout, je-li tímto jednáním 
pojištěného šetření pojistitele znemožněno,
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porušení na rozsah jeho povinnosti plnit,
c) pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění z  pojištění i  v  dalších případech 

ČÁST D

ČLÁNEK I Úvodní ustanovení

1. Pojištění odpovědnosti za újmu sjednané dle části D těchto VPP CP 2014 je pojištěním 

ČLÁNEK II Rozsah pojištění

1. Pojištění se sjednává pro  případ právním předpisem stanovené odpovědnosti 
pojištěného za:
a) majetkovou újmu (také tzv. škodu nebo tzv. újmu na jmění), kterou způsobil jinému 

na věci nebo na zvířeti, poškozením nebo zničením věci, respektive poraněním 

b) újmu způsobenou člověku na  zdraví nebo usmrcením a  nemajetkovou újmu 
spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení, kterou způsobil 
jinému během cestování v  souvislosti s  jeho činností nebo vztahem v  běžném 

životě.

v důsledku jednání pojištěného, a jestliže z odpovědnosti za újmu na zdraví, ke které se 

VPP CP 2014.

ČLÁNEK III Pojistná událost

2. Věcné vymezení pojistné události: Pojistnou událostí je vznik právní povinnosti 

předpisů odpovídá a  je povinen ji uhradit, za  předpokladu, že  vznikla povinnost 
pojistitele poskytnout pojistné plnění.

3. Časové vymezení pojistné události: za  okamžik vzniku pojistné události je 

právních předpisů odpovídá a je povinen ji uhradit.
4. Místní vymezení pojistné události: za místo vzniku pojistné události se považuje 

místo, kde újma vznikla, nikoli místo, kde došlo k příčině vzniku újmy.
5. Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je, že ke vzniku újmy došlo v době trvání 

pojištění u pojistitele.
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ČLÁNEK IV Povinnosti pojištěného

povinen:
a) pojistiteli bez  zbytečného odkladu oznámit, že  nastala škodná událost. 

právo na  náhradu újmy a  vyjádřit se ke své odpovědnosti za  vzniklou újmu, 

poškozenému dluh, respektive neuznat závazek k  náhradě újmy, za  kterou 

c) pojistiteli bez  zbytečného odkladu písemně sdělit, že  v  souvislosti se škodnou 
událostí bylo proti němu zahájeno řízení před orgánem veřejné moci nebo rozhodčí 

d) v  řízení o  náhradě újmy ze škodné události postupovat v  souladu s  pokyny 

promlčené pohledávky a nesmí uzavřít bez souhlasu pojistitele soudní smír. Proti 

na  zrušení rozhodčího nálezu, jímž bylo rozhodnuto o náhradě újmy, za  kterou 

ČLÁNEK V Pojistné plnění

1. Pojistné plnění za  jednu pojistnou událost nesmí přesáhnout limit pojistného plnění 

pojistnou událost.

povinen plnit poškozenému pojistitel.

ČLÁNEK VI Výluky z pojištění

na odpovědnost za újmu způsobenou:

b) zvířaty v  zájmovém chovu pojištěného, která způsobí škodu vlastníkovi nebo 
opatrovateli zvířete, druhy zvířat vyžadujícími zvláštní péči,

po právu nakládá jako s věcmi vlastními,
d) pohřešováním věcí,
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k jehož vedení je požadován průkaz plavební způsobilosti, při provozu nebo řízení 
letadla,

j) zavlečením nebo rozšířením nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo plodin, přenosem 

k) vlastnictvím, držbou nebo používáním zbraní,

předpisů,

o) jinak než na  zdraví nebo usmrcením nebo na  věci jejím poškozením, zničením 

věci byly vadné jakosti,

t) za újmu v rozsahu ceny zvláštní obliby věci,

v) na věci, u  které způsob a  rozsah poškození neodpovídá popisu mechanizmu 
poškození.

2. Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s činností, 
vztahem nebo postavením pojištěného, u nichž (míněny činnost, vztah nebo postavení):

pojištění odpovědnosti (povinné pojištění), bez ohledu na to, zda je tato povinnost 
uložena pojištěnému nebo jiné osobě odlišné od pojištěného nebo

b) pojištění odpovědnosti vzniká na  základě skutečnosti stanovené obecně 

která je v relevantním vztahu k pojištěnému.
4. Pojištění se nevztahuje na  povinnost uhradit pokuty, penále či  jiné smluvní, správní 

charakter, udělené pojištěnému.

ČLÁNEK VII Náhrada nákladů řízení o náhradě újmy

řízení hradí pojištěnému pojistitel.
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limitem pojistného plnění, nezapočítává.

ČÁST E

ČLÁNEK I Úvodní ustanovení

ČLÁNEK II Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

1. Pojištění se sjednává pro  případ náhlého poškození, zničení nebo pohřešování 

nejsou-li součástí poškozeného nebo zničeného předmětu pojištění (dále jen 

b) odcizení předmětu pojištění krádeží vloupáním, včetně jeho poškození nebo 

zničení v  příčinné souvislosti s  odcizením předmětu pojištění, poškození nebo 
zničení předmětu pojištění, ke kterému došlo jednáním pachatele, které směřovalo 
k odcizení předmětu pojištění,

v  odst.  1. písm.  b) pojistitel plní pouze v  případě, pokud předměty pojištění byly 
v době vzniku pojistné události uloženy v uzamčeném prostoru nebo v uzamčeném 
zavazadlovém prostoru dopravního prostředku.

ČLÁNEK III Předmět pojištění

1. Předmětem pojištění jsou hmotné věci movité osobní potřeby ve vlastnictví pojištěného 

během cestování prokazatelně pořídil.
2. Předmětem pojištění nejsou:

a) motorová vozidla, přívěsy, motocykly, motokola, letadla, rogala, plavidla 

b) doklady, jízdenky, letenky, cestovní pasy,
c) cennosti,
d) věci zvláštní hodnoty,
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ČLÁNEK IV Povinnosti pojištěného

povinen:

policejnímu orgánu státu místa vzniku škodné události,

c) tento předložit bez zbytečného odkladu pojistiteli.

ČLÁNEK V Pojistné plnění

1. Pojistné plnění pojistitele je omezeno horní hranicí. Horní hranice je určena limitem 
pojistného plnění.

pojistného plnění za jednu a všechny pojistné události nastalé u jednoho pojištěného 
v pojistné době.

3. Pokud byl předmět pojištění zničen nebo odcizen, vzniká oprávněné osobě právo, aby 

hodnoty, které jsou v době vzniku pojistné události v místě obvyklé.
4. Při poškození předmětu pojištění vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel 

na opravu předmětu pojištění je cena opravy předmětu pojištění nebo jeho části, která 

opravy.

ČLÁNEK VI Výluky z pojištění

1. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé:
a) pronikáním spodní vody nebo vystoupnutím kapalin z kanalizačního a odpadního 

c) vystavením věci užitkovému ohni nebo teplu,
d) 

e) opotřebením,

g) při letecké přepravě.
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ČÁST F

ČLÁNEK I Vymezení asistenčních služeb

vyšším jak 2 500 000 Kč, poskytne pojistitel pojištěnému základní asistenční a rozšířené 

ČLÁNEK II Rozsah ZAS

Základní asistenční služby se vztahují na   pojištěnému 
v souvislosti s:

1. lékařským ošetřením
a) vyšetření či ošetření lékařem,
b) zjištění adresy smluvního lékaře a zajištění termínu,
c) platební záruky lékařskému zařízení za ambulantní ošetření,
d) návštěvy lékaře v místě jeho pobytu,
e) specializovaného a  laboratorního vyšetření v  rozsahu přiměřeném danému 

onemocnění nebo úrazu,

2. hospitalizací
a) pobytu v nemocnici po dobu nezbytně nutnou,

nebo obchodním partnerům,
d) přivolání opatrovníka,

3. přepravou do zdravotnického zařízení
a) přepravy k ambulantnímu ošetření, pokud není sám schopen přepravy,
b) přepravy od lékaře do nemocnice,

4. repatriací do České republiky
a) zajištění náhradního dopravního prostředku, pokud není možné využít původní 

dopravy,
b) doprovodu specializovaného zdravotnického personálu,
c) cesty přivolaného opatrovníka,

5. převozem, pohřbem nebo kremací tělesných ostatk

6. ztrátou cestovního dokladu, dokladů od vozidla nebo řidičského oprávnění 

a) kontaktování ambasády,
b) v případě potřeby zajištění tlumočníka,
c) zajištění zaslání náhradních dokladů do místa pobytu pojištěného.
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ČLÁNEK III Rozsah RAS

Rozšířené asistenční služby
1. 

a) obecné úrovni lékařské péče v zahraničí v porovnání s Českou republikou,
b) nutnosti očkování do cílové země,

2. 
a) kurzu měn,
b) místních kulturních památek,

d) restaurací a stravovacích zařízení,
e) stupni všeobecné bezpečnosti v cílové zemi,

j) kontaktu na zprostředkovatele služeb v cílové zemi,
3. 

c) vízové a zvací povinnosti do cílové země,

4. 

b) policejní kontroly,
c) vyhoštění,
d) jednání s administrativou,
e) vyhledání právníka,

5. tlumočení a překlady

c) organizační zajištění tlumočení při celním řízení na hraničním přechodu,
d) organizační zajištění tlumočníka při policejním šetření nebo při soudním řízení,

6. asistenci v souvislosti s pracovním pobytem

b) postupu při zadržení cestovního dokladu,
c) procedur a riziku vyhoštění,
d) možnosti obrany proti vyhoštění,
e) postupu nutného k prodloužení pobytu,

7. 
a) postupu při ztrátě nebo krádeži dokladů nebo přepadení,
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c) organizačního zajištění služeb právního zástupce,
8. 

a) organizačního zajištění oznámení konzulátu (ztráta pasu, pracovního povolení, 
uvěznění),

b) organizačního zajištění návštěvy zástupce konzulátu při nehodě nebo uvěznění,
Dále se Rozšířené asistenční služby vztahují na:
9. předčasný návrat z důvodu:

a) úmrtí rodinného příslušníka nebo nemožnosti návratu způsobené cestovní 

50 000 Kč pro jednoho pojištěného do místa 
jeho bydliště v České republice,

by mohl ohrozit majetek pojištěného, pojistitel zorganizuje transport pojištěného 
do místa jeho trvalého bydliště v České republice.

10. zpoždění letu:

opožděn oproti údaji letového řádu o  více než 4  hodiny a  méně než 8  hodin, 

vypracování náhradního letového plánu, změnu rezervace letenek, případně 
náhradní pozemní přepravu, předání zpráv o  případném zpoždění pojištěného 

opožděn oproti údaji letového řádu o  více než 8  hodin, pojistitel pojištěnému 

letového plánu, změnu rezervace letenek, zabezpečení náhradní pozemní přepravy, 

nebo obchodním partnerům, zorganizuje zálohové předání jednorázové hotovosti 
pojištěnému za účelem koupě věcí osobní potřeby. Dále pojistitel proplatí náklady 
za  náhradní ubytování do  doby náhradního odletu a  náklady za  obousměrnou 

10 000 Kč.
11. ztrátu dokladů:
 V případě ztráty cestovního dokladu, pojistitel proplatí náklady spojené s vystavením 

4 000 Kč a  zorganizuje zaslání 
do  místa pobytu pojištěného. V  případě ztráty dokladů od  vozidla nebo řidičského 
oprávnění zorganizuje pomoc při zajištění náhradních dokladů a jejich zaslání do místa 
pobytu pojištěného.

12. vyslání rodinného příslušníka do nemocnice:
 V  případě neodkladné hospitalizace pojištěného trvající déle než 10  dní, pojistitel 

zorganizuje vyslání jednoho rodinného příslušníka do  nemocnice. Pojistitel proplatí 

100 000 Kč a dále pojistitel 
7 500 Kč.
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ČLÁNEK IV Případy, na něž se RAS nevztahují

2. V  případě zpoždění letu pojistitel neproplatí náklady na  náhradní ubytování 
a obousměrnou přepravu:

znemožněno z důvodů stávky nebo z provozních důvodů,
b) pokud bylo zpoždění způsobeno stávkou nebo provozními důvody, které 

c) pokud je zpoždění způsobeno zrušením letu v důsledku nařízení civilního leteckého 
úřadu nebo podobné autority v jakékoli zemi,

bez vědomí a souhlasu pojistitele.
3. V  případě vyslání rodinného příslušníka do  nemocnice pojistitel neproplatí náklady 

bez vědomí a souhlasu pojistitele,

a souhlasu pojistitele.

ČÁST G

1. Akutní onemocnění je náhle vzniklé, rychle probíhající onemocnění, které přímo 
ohrožuje život nebo zdraví pojištěného a vyžaduje neodkladné lékařské ošetření.

2. Alpinismem se rozumí činnost, která se provádí ve skalních oblastech a  terénech, 

v  horách a  velehorách. K  překonávání obtížnějších úseků se používá horolezecké 

3. Asistenční služba je pomoc poskytovaná osobám, které se dostanou do nesnází 
během cestování mimo území České republiky. Asistenční službu poskytuje v  rámci 
cestovního pojištění pojistitele jeho smluvní partner.

4. 

nebo brodění v  prudké a  chladné vodě, skoky do  tůní a  jezírek, přelézání balvanů 

skluzavky nebo překonávání prohlubní v závěsu pod lanem.
5. Cennostmi se rozumí:

a) peníze, tj. platné tuzemské i cizozemské bankovky a mince,

c) vkladní a šekové knížky a platební karty,
d) cenné papíry.

6. Divokou vodou se rozumí:
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válce, nelze vždy snadno určit optimální trasu.
7. Evropou se rozumí následující státy a  území: Albánie, Andorra, Belgie, Bělorusko, 

Rakousko, Rumunsko, Rusko (pouze evropská část po pohoří Ural a řeku Ural), Řecko, 

8. Horolezectvím

9. Jednorázovým 

na kterou bylo pojištění sjednáno.
10.  se rozumí sport spočívající v  jízdě po  vodě na  speciálním prkně 

11. Kouřem

pojištění.
12. Krádeží vloupáním se rozumí přisvojení si věci způsobem, při  kterém pachatel 

překonal překážky chránící věc před odcizením a zmocnil se jí tak, že se do uzamčeného 
prostoru nebo uzamčeného zavazadlového prostoru dopravního prostředku dostal tak, 

destruktivním způsobem.
13. Krupobitím se rozumí jev, při  kterém kousky ledu různého tvaru, velikosti, váhy 

nebo zničení.
14. Lavinou se rozumí jev, kdy se masa sněhu, ledu nebo kamení uvede náhle po svazích 

do pohybu a řítí se do údolí.
15. Loupežným přepadením se rozumí přisvojení si věci tak, že pachatel použil proti 

pojištěnému násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí.
16. Nebezpečné sporty – za tyto sporty se pro účely pojištění považují tzv. adrenalinové 

a) alpinismus, skialpinismus, horolezectví v terénech do 5 000 m n. m. včetně,
b) vysokohorskou turistiku v terénech nad 3 500 m n. m. do 5 000 m n. m. včetně,
c) bojové sporty,
d) bungee jumping (skok na gumovém laně),

g) parašutismus,

Cestovní pojištění ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

Účinnost od 1. ledna 2014 strana 31

n) další sporty srovnatelné rizikovosti.
17. 

18. Nepojistitelné sporty – za tyto sporty se pro účely pojištění považují jakékoliv druhy 

a) alpinismus, skialpinismus, horolezectví, vysokohorskou turistiku v  terénech nad 
5 000 m n. m.,

b) automobilové a motocyklové sporty všeho druhu,
c) bezmotorové létání (např. paragliding) a motorové létání všeho druhu,

průtoku vody,

právních předpisů.

19. Oceňovací tabulky

v obchodních místech pojistitele.
20. Oceňovací tabulka A

z pojištění pro případ léčení úrazu (denního odškodného), podle kterého se stanovuje 

21. Oceňovací tabulka B

22. Odpovědností převzatou nad rámec stanovený právními předpisy se rozumí 

převzatého nad rámec dispozitivního právního ustanovení.
23. Oprávněnou osobou je osoba, které v  důsledku pojistné události vznikne právo 

jinak.
24. Osobou, která je v relevantním vztahu k pojištěnému, se rozumí:

pojištěného podle jiného zákona upravujícího registrované partnerství a jiné osoby 
v poměru rodinném nebo obdobném, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, 
druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní, osoby sešvagřené a  osoby, které 
spolu trvale žijí,

c) statutární orgán pojištěného nebo člen statutárního orgánu pojištěného.
25. 

do kategorie sportovních létajících zařízení pod správou LAA ČR. Startuje se z kopce 
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26. Pádem stromů, stožárů a jiných předmětů
má znaky volného pádu.

27. Pohřešováním věci
možnost s věcí disponovat.

28. Pojistitelem je ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB.
29. Pojistná doba

počátkem pojištění (pojištění na dobu neurčitou). Pojistná doba je uvedena v pojistné 

30. Pojistná hodnota je nejvyšší možná majetková újma, která může v důsledku pojistné 
události nastat.

31. Pojistné nebezpečí je možná příčina vzniku pojistné události.
32. Pojistník

33. Pojistný rok
smlouvě jako počátek pojištění a  končí uplynutím 365 kalendářních dnů (v  případě 
přestupného roku 366 kalendářních dnů) od počátku pojištění.

34. Pojistným plněním se pro účely pojištění sjednaného podle těchto VPP CP 2014 

u pojistitele a která (míněna pojistná plnění) byla za tyto pojistné události pojistitelem 
vyplacena.

35. Pojistným rizikem je míra pravděpodobnosti vzniku pojistné události vyvolané 

36. Pojištěný je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost nebo jinou hodnotu 
pojistného zájmu se pojištění vztahuje.

37. Poškozením věci se rozumí změna stavu věci, kterou je objektivně možno odstranit 
opravou nebo taková změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit 
opravou, přesto však je věc použitelná k původnímu účelu.

38. Povodní se rozumí zaplavení územních celků vodou, která se vylila z břehů vodních 
toků nebo nádrží nebo která břehy a hráze protrhla anebo bylo zaplavení způsobeno 

39. Požárem
určené ohniště nebo takové ohniště opustil a  šíří se vlastní silou nebo pachatelem. 
Pojištění sjednané pro  případ vzniku tohoto pojistného nebezpečí se vztahuje i  na 
škody způsobené hasební látkou použitou při zásahu proti požáru a škody způsobené 
zplodinami hoření při požáru.

40.  se rozumí některé přírodní procesy probíhající tak rychle 
a  intenzivně, že  způsobují velké materiální škody a  zanechávají po  sobě oběti 
na životech. Většinou jsou spojeny s uvolněním značného množství energie a s přesuny 

41.  se rozumí venkovní (outdorová) aktivita, která je provozována 

42. Rekreační sporty
sportů jako např. :
a) aerobic,
b) badminton,

d) cyklistika,
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h) plavání,
i) sjíždění klidné vody (tj. stojatá nebo proudící voda bez peřejí),

k) tenis, stolní tenis,
l) turistika v terénech do 3 500 m n. m. včetně,

43. Rodinným příslušníkem
partner; jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě 
navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala 
jako újmu vlastní.

44. Sériovou pojistnou událostí

závady.
45. Sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin se rozumí sesuv půdy, zřícení skal 

nebo zemin, ke kterému dochází působením zemské tíže při porušení rovnováhy svahu.
46. Sjížděním náročných terénů na kole se pro účely pojištění rozumí veškeré sjíždění 

47. Skialpinismem se rozumí pohyb na  lyžích ve  volném horském terénu. Stoupání 

48. Spolucestující
v téže cestovní a pojistné smlouvě.

49. 

jenž je titulem vzniku nároku pojištěného na úplatu (pracovně-právní vztah, obchodně 
právní vztah atd.).

50. Stabilizovaným chronickým onemocněním se rozumí takové onemocnění, které 

12 měsíců před počátkem pojištění nenasvědčoval tomu, že by v průběhu pojištění 
nastala potřeba vyhledat lékařskou pomoc.

51. Škodná událost
vzniku práva na pojistné plnění.

52. Turistikou

53. 

54. Účastníkem soukromého pojištění se rozumí pojistitel a pojistník jakožto smluvní 
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právo nebo povinnost.
55. Újmou na zdraví se rozumí úraz nebo nemoc. za vznik úrazu se považuje okamžik, 

kdy došlo k  náhlému, krátkodobému a  násilnému působení zevních vlivů, které 

nemoci lékařsky doložen.
56. Úrazem se rozumí:

a ke kterému došlo v době trvání pojištění,
b) neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli 

způsobeno poškození zdraví nebo smrt,
c) za úraz se považuje také smrt utonutím, tonutí a nákaza tetanem nebo vzteklinou 

při úrazu.
57. Uzamčeným prostorem

všechna okna a řádně zevnitř zabezpečeny všechny ostatní z venku přístupné otvory. 

motorového vozidla nebo přívěsu.

58. Věcmi zvláštní hodnoty se rozumí:

koberce, gobelíny, tapiserie a jiné umělecké předměty, jejichž cena je dána nejen 

charakter unikátu,

uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu vzhledem ke svému původu 
a stáří,

sbírky jako celku,

velikosti a nízké váze mají velkou cenu, tj. např. klenoty, drahé kameny, perly.
59. Vichřicí se rozumí dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí 

nebezpečí vichřice, je takové poškození nebo zničení předmětu pojištění, které bylo 
způsobeno:

b) tím, že vichřice strhla části budovy, stromy nebo jiné předměty na pojištěné věci.
60. Vodovodní škodou
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systémy,

c) z nádrží o objemu větším než 60 l, které nejsou součástí systémů dle písm. a) 
tohoto odstavce,

d) unikající z  vodovodních, teplovodních, horkovodních, parovodních nebo 
kanalizačních řadů nebo přípojek na ně.

61. Vodními a  plážovými atrakcemi se rozumí atrakce a  činnosti dostupné 

62. Výbuchem

nebo párou se považuje roztržení jejich stěn v takovém rozsahu, že došlo k náhlému 

podtlaku (imploze).
63. Vysokohorskou turistikou

64. Zajištěnou cestou

žebříky, kramlemi a čepy. Lze ji většinou absolvovat bez postupového jištění lanem. 
při postupu se používá samojištění.

65. Zavazadlový prostor je místo určené pouze pro  přepravu zavazadel, tj.  místo 
od prostoru pro přepravu osob oddělené.

66. Zájemcem o pojištění se rozumí osoba, která má zájem o uzavření pojistné smlouvy 

s pojistitelem a o sjednání pojištění.
67. Záplavou se rozumí vytvoření souvislé vodní plochy, která po určitou dobu stojí nebo 

proudí v místě pojištění.
68. Zemětřesením se rozumí otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské 

charakterizující účinky zemětřesení.
69. Zničením věci se rozumí změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit, 

a proto věc již nelze dále používat k původnímu účelu. za zničení se považuje i takové 
poškození, které sice lze odstranit opravou, ale náklady na  tuto opravu by přesáhly 
částku odpovídající nákladům na znovuzřízení daného předmětu pojištění.
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ČSOB Pojišťovna Asistence
V případě potřeby využití asistenčních služeb nás kontaktujte:

In case of emergency call: Tel. +420 222 803 442
 e-mail: asistence@csobpoj.cz

Hlášení škodné události:
 Infolinka 800 100 777
 e-mail: info@csobpoj.cz

Při telefonickém hovoru uveďte (v závislosti na druhu Vašeho pojištění):

– Vaše jméno

– číslo Vaší pojistné smlouvy

– RZ vozidla

KONTAKTUJTE NÁS

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Masarykovo nám. 1458, 532 18 Pardubice

Telefon: 800 100 777
Fax: +420 467 007 444
Mail: info@csobpoj.cz
www.csobpoj.cz
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Všeobecné pojistné podmínky
Cestovní pojištění

Pojištění storna zájezdu

ČÁST H. | POJIŠTĚNÍ STORNA ZÁJEZDU

ČLÁNEK I Úvodní ustanovení

1. Pojištění storna sjednané dle části H těchto VPP CP 2014 je pojištěním škodovým.
2. Vedle pojištěných jednotlivě výslovně specifikovaných v pojistné smlouvě je pro účely pojištění storna zájezdu sjednaného dle čl. II část 

H těchto VPP CP 2014 pojištěným také případně každá další fyzická nebo právnická osoba, která s pořadatelem zájezdu (zejména 
cestovní kanceláří) uzavřela smlouvu o zájezdu, ve které jsou jako zákazníci (ve smyslu ustanovení § 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů), respektive jako spolucestující (ve smyslu odst. 48. část G těchto VPP CP 2014), 
uvedeni pojištění jednotlivě výslovně specifikovaní v pojistné smlouvě.

3. Odchylně od odst. 23. část G těchto VPP CP 2014 pojistitel a pojistník sjednávají, že oprávněnou osobou v pojištění storna zájezdu 
sjednaném dle těchto VPP CP 2014 je ten z pojištěných, který s pořadatelem zájezdu uzavřel smlouvu o zájezdu.

ČLÁNEK II Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

1. Pojištění se sjednává pro případ vzniku nároku pořadatele zájezdu na odstupné (dále jen „storno poplatek“) v důsledku odstoupení 
pojištěného (který smlouvu o zájezdu s pořadatelem zájezdu uzavřel) od smlouvy o zájezdu z některého z důvodů, které jsou uvedeny 
v odst. 2. tohoto článku a vznikly v době trvání pojištění. Podmínkou pro vznik povinnosti pojistitele plnit je, že pojištěný (který smlouvu 
o zájezdu s pořadatelem zájezdu uzavřel) pořadateli zájezdu storno poplatek uhradil (dále jen „škodná událost“). Dnem vzniku škodné 
události je datum, kdy bylo pořadateli zájezdu doručeno sdělení pojištěného (který smlouvu o zájezdu s pořadatelem zájezdu uzavřel) 
o odstoupení od smlouvy o zájezdu.

2. Důvody pro odstoupení pojištěného (který smlouvu o zájezdu s pořadatelem zájezdu uzavřel) od smlouvy o zájezdu, s jejichž existencí 
a prokázáním je spojeno právo oprávněné osoby na pojistné plnění, jsou následující:
a) akutní onemocnění či úraz pojištěného jednotlivě výslovně specifikovaného v pojistné smlouvě, jeho rodinného příslušníka nebo 

spolucestujícího,
b) zdravotní komplikace v  důsledku těhotenství během prvních 24  týdnů těhotenství vyžadující hospitalizaci, případně pracovní 

neschopnost pojištěného jednotlivě výslovně specifikovaného v pojistné smlouvě, jeho rodinného příslušníka nebo spolucestujícího,
c) znásilnění nebo pohlavní zneužití pojištěného jednotlivě výslovně specifikovaného v pojistné smlouvě, jeho rodinného příslušníka 

nebo spolucestujícího oznámené orgánu činnému v trestním řízení,
d) úmrtí pojištěného jednotlivě výslovně specifikovaného v pojistné smlouvě, jeho rodinného příslušníka nebo spolucestujícího,
e) rozsáhlé škody na majetku pojištěného jednotlivě výslovně specifikovaného v  pojistné smlouvě nebo spolucestujícího vzniklé 

bezprostředně před odjezdem následkem přírodní katastrofy, živelní události či trestného činu třetí osoby, pokud bude doloženo 
příslušnými orgány veřejné správy, že přítomnost pojištěného nebo spolucestujícího je nezbytná ke stanovení výše škody nebo 
ke snížení rozsahu škody,

f) dojde-li v cílové oblasti zahraničního zájezdu k přírodním katastrofám nebo válečnému konfliktu či teroristickým akcím až po sjednání 
pojištění, jejichž vznik je potvrzen místními či mezinárodními orgány či úřady,

g) předvolání pojištěného jednotlivě výslovně specifikovaného v pojistné smlouvě k soudu, prokáže-li pojištěný, že předvolání obdržel 
až po sjednání pojištění.

ČLÁNEK III Povinnosti pojištěného

1. Vedle povinností stanovených v čl. V část A těchto VPP CP 2014 je pojištěný, který smlouvu o zájezdu s pořadatelem zájezdu uzavřel, 
dále povinen:
a) následující pracovní den poté, co nastane některá ze skutečností uvedených v čl. II odst. 2. část H těchto VPP CP 2014, písemně 

odstoupit od smlouvy o zájezdu,
b) zkontrolovat, zda výše storno poplatku uplatňovaného pořadatelem zájezdu odpovídá ujednáním smlouvy o  zájezdu, resp. 

sazebníku storno poplatků pořadatele zájezdu platnému ke dni uzavření smlouvy o zájezdu.
2. V případě pojistné události je pojištěný, který smlouvu o zájezdu s pořadatelem zájezdu uzavřel, dále povinen pojistiteli neprodleně:

a) předložit originál nebo kopii dokladu ověřenou zaměstnancem pojišťovny, které prokazují splnění některého z  důvodů 
pro odstoupení od smlouvy o zájezdu uvedených v čl. II odst. 2. část H těchto VPP CP 2014 (např. úmrtního listu, lékařské zprávy, 
policejní zprávy o škodě vzniklé na majetku),

b) předložit originál nebo kopii smlouvy o zájezdu ověřenou zaměstnancem pojišťovny a sazebník poplatků pořadatele zájezdu (výše 
odstupného) platný v době uzavření smlouvy o zájezdu, netvoří-li přímo součást smlouvy o zájezdu,

c) předložit doklady prokazující skutečnost, že pojištěný (který smlouvu o zájezdu s pořadatelem zájezdu uzavřel) uhradil pořadateli 
zájezdu storno poplatek a v jaké výši,
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d) na vyžádání předložit doklad prokazující skutečnost, že výše uhrazeného storno poplatku odpovídá ujednáním smlouvy o zájezdu, 
resp. sazebníku storno poplatků pořadatele zájezdu platnému ke dni uzavření smlouvy o zájezdu,

e) předložit potvrzení pořadatele zájezdu a doklad o platbě zájezdu,
f) uvést, zda mu vzniklo právo na plnění z téže události i z pojištění sjednaných u jiných pojistitelů.

ČLÁNEK IV Pojistná doba

1. Počátkem pojištění je datum uzavření smlouvy o  zájezdu, nejdříve však datum uzavření pojistné smlouvy, které je shodné nebo 
předcházející datu zaplacení zájezdu. Koncem pojištění je datum zahájení zahraničního zájezdu.

ČLÁNEK V Pojistné plnění

1. Pojistné plnění pojistitele je omezeno horní hranicí. Horní hranice je určena limitem pojistného plnění.
2. Limit pojistného plnění sjednaný v  pojistné smlouvě je horní hranicí plnění pojistitele za jednu a  všechny pojistné události nastalé 

u jednoho pojištěného v pojistné době.
3. Pojištěný se na pojistném plnění podílí odčetnou spoluúčastí ve výši 20 %, min. však 500 Kč:

a) Odchylně od ustanovení § 2815 občanského zákoníku pojistitel a  pojistník sjednávají, že spoluúčast se nestanoví z  hodnoty 
úbytku majetku nastalého v příčinné souvislosti s pojistnou událostí. Spoluúčast se stanoví z hodnoty pojistného plnění, na které 
by po  zohlednění všech ustanovení pojistné smlouvy upravujících pojistné plnění (např.  ustanovení o  horní hranici pojistného 
plnění  apod.) vzniklo oprávněné osobě jinak, právě před odečtením sjednané spoluúčasti, právo (dále také jen „hrubá výše 
pojistného plnění“).

b) Spoluúčast pojistitel odečte od hrubé výše pojistného plnění. Rozdíl obou částek, tzn. hrubé výše pojistného plnění a spoluúčasti, 
je pojistným plněním, na něž vzniká oprávněné osobě za pojistnou událost právo.

c) Pokud hrubá výše pojistného plnění nepřesahuje sjednanou spoluúčast, pojistitel pojistné plnění neposkytne.
4. V případě pojistné události vzniká oprávněné osobě právo na pojistné plnění ve výši storno poplatku, na který vznikl pořadateli zájezdu 

(dle smlouvy o zájezdu) nárok z důvodu odstoupení pojištěného (jenž smlouvu o zájezdu s pořadatelem zájezdu uzavřel) od této smlouvy 
o zájezdu z některého z důvodů uvedených v čl. II odst. 2. část H těchto VPP CP 2014 a zároveň, který pojištěný (jenž smlouvu o zájezdu 
s pořadatelem zájezdu uzavřel) pořadateli zájezdu z tohoto důvodu uhradil.

5. Uhradí-li pojištěný (který smlouvu o  zájezdu s pořadatelem zájezdu uzavřel) pořadateli zájezdu storno poplatek vyšší, než odpovídá 
ujednáním smlouvy o  zájezdu, resp. vyšší než stanovený sazebníkem storno poplatků pořadatele zájezdu platným k  datu uzavření 
smlouvy o  zájezdu, je pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění pouze do výše odpovídající ujednáním smlouvy o  zájezdu, resp. 
stanovené v sazebníku storno poplatků.

ČLÁNEK VI Výluky z pojištění

1. Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v případech:
a) akutního onemocnění, které existovalo v okamžiku sjednání pojištění. pro potřeby pojištění storna zájezdu sjednaného dle čl. II část 

H těchto VPP CP 2014 se za akutní onemocnění považuje každé onemocnění, vyjma stabilizovaného chronického onemocnění,
b) úrazu, ke kterému došlo před uzavřením pojistné smlouvy,
c) změny zdravotního stavu, které nastaly vlivem psychické poruchy nebo choroby,
d) kdy pojištěný měl k dispozici již při zakoupení zájezdu informaci o možném vzniku škodné události,
e) kdy účast na zájezdu byla zrušena z důvodu nemožnosti čerpat dovolenou, neobdržení víza nebo změny cestovního plánu,
f) kdy se pojištěný nedostavil k odjezdu, zmeškal odjezd nebo byl ze zájezdu vyloučen.

2. Pojistnou událostí není nečerpání zaplacených služeb (např. výlety, pronájem dopravního prostředku).
 


