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CZ-ITA-SIT-0817

Zvláštní	pojistné	podmínky			
Individuální	cestovní	pojištění	(ITA)	–	Jednorázové	pojištění	
(CZ-ITA-SIT-0817)	

Článek 1: Úvodní ustanovení 
1.1. Individuální cestovní pojištění (pojištění ITA) se řídí zákonem č. 89/2012 

Sb., občanským zákoníkem (občanský zákoník), dalšími právními 
předpisy upravujícími pojištění, Pojistnou smlouvou, Všeobecnými 
pojistnými podmínkami pro Individuální cestovní pojištění CZ-ITA-
ALL-0817 (VPP) a těmito Zvláštními pojistnými podmínkami (ZPP). 
V případě rozporu mezi těmito ZPP a VPP mají přednost příslušná 
ustanovení těchto ZPP. Od těchto ZPP a VPP se lze odchýlit v Pojistné 
smlouvě. 

Článek 2: Výklad pojmů  
Níže uvedené termíny mají následující význam, kdekoliv jsou v těchto ZPP 
uvedeny s velkým počátečním písmenem; pokud je jakýkoliv termín níže 
definován odlišně od VPP, použije se pro účely pojištění ITA definice v těchto ZPP 
v rozsahu, v jakém je tato definice od VPP odlišná: 

Pojistitel je Colonnade Insurance S.A., se sídlem L–2453 Lucemburk, rue 
Eugène Ruppert 20, Lucemburské velkovévodství, zapsaná 
v lucemburském Registre de Commerce et des Sociétés, registrační číslo 
B61605, jednající prostřednictvím Colonnade Insurance S.A., organizační 
složka, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, Česká republika, 
identifikační číslo 044 85 297, zapsané v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 77229. 

2.1. Jednorázové pojištění je individuální cestovní pojištění ITA, které se 
vztahuje na jednorázové zahraniční Cesty, pokud trvají maximálně 90 dní.  

2.2. Evropa 
Varianta územní platnosti pojištění ITA - území Evropy na západ od Uralu, 
včetně s Evropou sousedících ostrovů a neevropských zemí, které sousedí 
se Středozemním mořem kromě Alžírska, Libye, Izraele, Sýrie, Libanonu a 
území Krymu. 

2.3. Svět 
Varianta územní platnosti pojištění ITA - kdekoliv na světě s výjimkou Íránu, 
Severní Koreje, Súdánu, Sýrie a území Krymu (pojištění se nevztahuje na 
Cesty do / z / nebo přes tyto země). 

Článek 3: Výluky z pojištění 
3.1. Jednorázové pojištění se nevztahuje na osoby, které dovršily věk 80 let 

v okamžiku zahájení Cesty. Pojistné krytí/ pojistné nebezpečí Rizikové 
sporty se nevztahuje na osoby, které v okamžiku zahájení Cesty dovršily 
věk 70 let. 

Článek 4: Územní platnost pojištění 
4.1. Varianty územní platnosti Jednorázového pojištění, které lze sjednat 

v Pojistné smlouvě: 
a. Evropa; 
b. Svět. 

Článek 5: Rozsah pojištění  
5.1. Rozsah Jednorázového pojištění je dán v Pojistné smlouvě sjednanou 

variantou pojištění ITA včetně sjednaných volitelných připojištění:  
a. Popis všech pojistných krytí a pojistných nebezpečí zařazených do 

jednotlivých variant pojištění ITA je uveden v příloze číslo 1 těchto ZPP; 
b. Popis všech volitelných pojistných krytí a pojistných nebezpečí pojištění 

ITA je uveden v příloze 1 těchto ZPP. 

Článek 6: Lékařská a jiná pohotovost  
6.1. Asisteční služba 

Asistenční služba Colonnade s tísňovou linkou: 
 

+420 221 586 687 
 
Při komunikaci s Asistenční službu je nezbytné, aby Pojištěná osoba 
uvedla, že je pojištěna u Colonnade Insurance S.A., organizační složka 
včetně následujících údajů: 
a. Jména; 
b. Adresy místa, kde se Pojištěná osoba nachází; 
c. Telefonního spojení do místa, kde se Pojištěná osoba nachází; 
d. Čísla Pojistné smlouvy. 
V některých případech bude nezbytné, aby Asistenční služba kontaktovala 
obvodního nebo osobního lékaře Pojištěné osoby. 

6.2. Ošetření v nemocnici v zahraničí 
Pokud bude nutné Pojištěnou osobu v zahraničí hospitalizovat  
a je pravděpodobné, že hospitalizace bude delší než 24 hodin, je nezbytné 
neprodleně kontaktovat Asistenční službu. Pokud tato podmínka nebude 
splněna, může Pojistitel snížit pojistné plnění. Pokud bude nutné, aby 
Pojištěná osoba uhradila zahraniční ambulantní ošetření v hotovosti, je 
Pojištěná osoba povinna uchovat veškeré účtenky včetně lékařské zprávy 
a doložit je po svém návratu Pojistiteli.  

6.3. Předčasný návrat do Země trvalého pobytu 
Pokud se musí Pojištěná osoba předčasně vrátit do Země tvalého pobytu 
za podmínek uvedených v příslušném pojistném krytí/ pojistném nebezpečí, 
musí Asistenční služba tento návrat schválit. Pokud tak předem neučiní, 
může to znamenat, že Pojistitel sníží pojistné plnění. 

6.4. Upozornění Pojištěným osobám, ošetřujícím lékařům a zdravotnickým 
zařízením: Toto není soukromé zdravotní pojištění 
Pokud Pojištěná osoba potřebuje neodkladnou lékařskou péči, musí 
neprodleně kontaktovat Asistenční službu, jinak Pojistitel nemůže zaručit 
úhradu léčebných výloh. Asistenční služba  může požadovat příslušné 
lékařské záznamy a informace.  

Článek 7: Mezinárodní dohody o hrazení nákladů na zdravotní péči 
7.1. V případě, že s určitou zemí existuje dohoda týkající se hrazení nákladů na 

zdravotní péči, je třeba, aby Pojištěná osoba dodržovala podmínky této 
dohody. Pokud Pojištěná osoba cestuje do členské země Evropské Unie, 
umožní jí Evropský průkaz zdravotního pojištění v těchto zemích získat 
bezplatnou urgentní zdravotní péči nebo péči za snížené ceny. 

Článek 8: Zánik pojištění 
8.1. Toto pojištění zaniká v okamžiku návratu Pojištěné osoby do místa bydliště 

v Zemi trvalého pobytu.  

Článek 9: Závěrečná ustanovení 
9.1. Tyto ZPP nabývají účinnosti dne 1. 8. 2017.
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Zvláštní pojistné podmínky – Individuální cestovní pojištění (ITA) 

1. POJISTNÉ KRYTÍ – LÉČEBNÉ A JINÉ VÝLOHY 
Škodové pojištění 

Zvláštní podmínky 
Pokud je Pojištěná osoba hospitalizována po dobu delší než 24 hodin, je nutné tuto skutečnost oznámit Asistenční službě. 
   
Na co se pojištění vztahuje 
V případě, že v souvislosti s úrazem nebo nemocí Pojištěné osoby, které nastaly během Cesty, byly vynaloženy nutné a přiměřené následující náklady, poskytne Pojistitel Pojištěné /Oprávněné osobě pojistné plnění ve formě náhrady těchto nákladů, až do 
výše příslušného limitu uvedeného níže:  
 
1. Akutní lékařské, chirurgické nebo nemocniční ošetření (akutní ošetření stomatologem je hrazeno jen do výše limitu uvedeného níže a za podmínky, že je poskytováno pouze pro okamžitou úlevu od bolesti).  
2. Náklady vynaložené na převoz ostatků Pojištěné osoby (včetně popela) do Země trvalého pobytu nebo náklady na kremaci v zahraničí, pokud je odlišná od Země trvalého pobytu.  
3. Zvláštní náklady na ubytování (ubytování a snídaně) a cestu (ekonomickou třídou) vynaložené za: 

a. Pojištěnou osobu při návratu do Země trvalého pobytu, pokud se Pojištěná osoba nemohla vrátit v původně rezervovaném termínu, pokud je to podle lékařského doporučení nezbytné a Asistenční služba tyto náklady schválila; 
b. osobu, která s Pojištěnou osobou zůstane a bude s ní společně cestovat zpět, pokud je to podle lékařského doporučení nezbytné a Asistenční služba tyto náklady schválila; 
c. jednoho Rodinného příslušníka nebo přítele, pokud je to podle lékařského doporučení nezbytné a Asistenční služba tyto náklady schválila. 

        Náklady na návrat do Země trvalého pobytu budou uhrazeny, pokud bude Pojistitel takový návrat považovat z lékařského hlediska za nutný a tento návrat zajistí Asistenční služba.  
4. Hospitalizace v zahraničí. 
 
Na co se pojištění nevztahuje (výluky nad rámec VPP) 
1. Jakékoli ošetření nebo chirurgický zákrok, které nejsou nezbytné a mohou být provedeny až po návratu Pojištěné osoby z Cesty. Rozhodnutí pojistitele je pro účely pojištění závazné a konečné.  
2. Příplatek za ubytování v nadstandardním pokoji, ledaže tak je na základě lékařského doporučení.  
3. Jakákoli léčba nebo medikace jakéhokoli druhu, které Pojištěná osoba podstoupí po návratu do Země trvalého pobytu.  
4. Jakékoli zvláštní náklady, které vzniknou poté, co se, podle názoru lékařského poradce Pojistitele, Pojištěná osoba nachází ve stavu, jenž jí umožňuje návrat do Země trvalého pobytu.   
5. Jakákoli léčba nebo související náklady jakéhokoli druhu vzniklé poté, kdy Pojištěná osoba odmítla návrat do Země trvalého pobytu, ačkoli byla na základě lékařského doporučení tohoto návratu schopna.   

 
Přehled limitů pojistných plnění dle varianty produktu 
Pojistné nebezpečí GOLD - Limit GOLD - Spoluúčast SILVER SILVER - Spoluúčast BRONZE BRONZE - Spoluúčast 
Léčebné a jiné výlohy 15.000.000 Kč x 5.000.000 Kč x 2.500.000 Kč x 
Zubní ošetření 20.000 Kč x 10.000 Kč x 5.000 Kč x 
Převoz ostatků 150.000 Kč x 150.000 Kč x 150.000 Kč x 
Kremace v zahraníčí 150.000 Kč x 150.000 Kč x 150.000 Kč x 

Hospitalizace v zahraničí 500 Kč za 24 hodin; max. 
8.000 Kč x x x x x 

Je rovněž nezbytné věnovat náležitou pozornost všem ustanovením VPP, ZPP a Pojistné smlouvy. 
 
  

Příloha číslo 1 
Zvláštní pojistné podmínky – Individuální cestovní pojištění (ITA) 

2. POJISTNÉ KRYTÍ – ÚRAZ 
Škodové pojištění 

Zvláštní podmínky 
x 
   
Na co se pojištění vztahuje 
Pokud se Pojištěné osobě stane během Cesty úraz, který bude mít ve lhůtě 12 měsíců od tohoto úrazu alespoň jeden z uvedených následků:   
- úplná trvalá invalidita  
- smrt  
poskytne Pojistitel Pojištěné/Oprávněné osobě pojistné plnění až do výše příslušného limitu uvedeného níže. Pojistné plnění u Pojištěné osoby mladší 18-ti let je omezeno polovinou limitu pojistného plnění uvedeného níže.  
Na co se pojištění nevztahuje (výluky nad rámec VPP) 
x 
 
Přehled limitů pojistných plnění dle varianty produktu 
Pojistné nebezpečí GOLD - Limit GOLD - Spoluúčast SILVER SILVER - Spoluúčast BRONZE BRONZE - Spoluúčast 
Úplná trvalá invalidita 400.000 Kč x 300.000 Kč x 200.000 Kč x 
Smrt následkem úrazu 200.000 Kč x 150.000 Kč x 100.000 Kč x 
Je rovněž nezbytné věnovat náležitou pozornost všem ustanovením VPP, ZPP a Pojistné smlouvy. 
 
  

(PŘÍLOHA ČÍSLO 1)
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Příloha číslo 1 
Zvláštní pojistné podmínky – Individuální cestovní pojištění (ITA) 

3. POJISTNÉ KRYTÍ – ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU 
Škodové pojištění 

Zvláštní podmínky 
Podmínkou pro poskytnutí pojištění podle tohoto oddílu je následující:  
1. Pojištěná osoba musí bez zbytečného odkladu informovat Pojistitele ihned poté, co se dozví o jakékoli příčině, která by mohla znamenat, že proti ní bude uplatněn právní nárok, včetně poskytnutí veškerých souvisejících dokladů.  
2. Pojištěná osoba musí Pojistiteli poskytnout součinnost a veškeré informace, které může Pojistitel potřebovat, aby mohl dohlížet na obranu Pojištěné osoby a řídit ji. O nároku, který byl vůči Pojištěné osobě uplatněn, nesmí Pojištěná osoba bez 

předchozího písemného souhlasu Pojistitele vyjednávat nebo uzavírat dohody o narovnání nebo jej uznávat nebo popírat.   
   
Na co se pojištění vztahuje 
V případě, že v průběhu Cesty způsobí Pojištěná osoba nahodile škodu, za kterou je právně odpovědná, a bude proti ní uplatněn nárok na náhradu:  
1. Újmy na zdraví třetí osoby, která není Rodinným příslušníkem Pojištěné osoby nebo jejím spolucestujícím nebo jejím zaměstnancem; 
2. Újmy na majetku, jenž není ve vlastnictví, správě nebo držbě Pojištěné osoby nebo ve vlastnictví, správě nebo držbě některého z Rodinných příslušníků nebo zaměstnance Pojištěné osoby; 
3. Poškození nebo zničení dočasného ubytovacího zařízení, které nepatří Pojištěné osobě a ani některému z Rodinných příslušníků nebo zaměstnanci Pojištěné osoby; 
Poskytne Pojistitel Pojištěné osobě pojistné plnění až do výše příslušného limitu uvedeného níže. Limit se vztahuje na všechny uplatněné nároky.  
 
Pojištěná osoba je povinna umožnit Pojistiteli řídit a dohlížet na její obranu proti uplatněnému nároku nebo vést jednání o nároku na náhradu škody. 
 
Na co se pojištění nevztahuje (výluky nad rámec VPP) 
1. Pokuty uložené soudem nebo jiným orgánem veřejné moci; 
2. Jakékoli újmy způsobené přímo nebo nepřímo:  

a. Pojištěnou osobou smluvně převzatou odpovědností, která by, při absenci takové smlouvy, jinak nevznikla;  
b. Tělesným poškozením, ztrátou nebo újmou, která vyplývá z:  

i) vlastnictví, užití nebo držby letadla, jakéhokoliv mechanického/ motorového dopravního prostředku včetně pronajatých, vodního plavidla (jiného než člunu s vesly nebo kánoe), zvířat a zbraní; 
ii) užívání (vyjma dočasného užívání pro účely Cesty) nebo vlastnictví pozemku nebo budovy; 
iii) výkonu živnosti, podnikání, nebo profese; 
iv) jakýchkoliv závodních aktivit; 
v) jakéhokoli úmyslného nebo protiprávního jednání. 

3. Odpovědnost, na kterou se vztahuje jiné pojištění. 
 
POZNÁMKA: Pokud Pojištěná osoba používá jakékoliv silniční vozidlo, je nezbytné, aby se ujistila, že má takovéto vozidlo sjednáno pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla třetím osobám (tzv. povinné ručení). Na 
tuto odpovědnost se toto pojištění nevztahuje.  
 
Přehled limitů pojistných plnění dle varianty produktu 
Pojistné nebezpečí GOLD - Limit GOLD - Spoluúčast SILVER SILVER - Spoluúčast BRONZE BRONZE - Spoluúčast 
Odpovědnost za újmu 10.000.000 Kč x 5.000.000 Kč x 1.000.000 Kč x 
Je rovněž nezbytné věnovat náležitou pozornost všem ustanovením VPP, ZPP a Pojistné smlouvy. 
 
  

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY  
INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ITA) – JEDNORÁZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Příloha číslo 1 
Zvláštní pojistné podmínky – Individuální cestovní pojištění (ITA) 

4. POJISTNÉ KRYTÍ – PRÁVNÍ VÝLOHY 
Škodové pojištění 

Zvláštní podmínky 
Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění je následující: 
1. Pojištěná osoba umožní Pojistiteli plnou kontrolu nad právními zástupci a vedenými řízeními; 
2. Pojištěná osoba bude plnit pokyny Pojistitele nebo jeho zástupců týkající se řešení nároku.  
   
Na co se pojištění vztahuje 
Pokud dojde v průběhu Cesty ke smrti, nemoci nebo úrazu Pojištěné osoby a v důsledku této události je třeba vynaložit náklady na uplatnění nároku na náhradu škody, poskytne Pojistitel pojistné plnění ve formě náhrady nákladů právního zastoupení 
ve vztahu ke všem Pojištěným osobám.  
 
Na co se pojištění nevztahuje (výluky nad rámec VPP) 
1. Jakýkoliv nárok, u kterého jsou právní zástupci Pojistitele přesvědčeni, že je nepravděpodobné, aby dopadl úspěšně, nebo se domnívají, že náklady na jeho uplatnění budou vyšší než případný výnos sporu. 
2. Náklady na uplatnění jakéhokoliv nároku vůči Pojistiteli, jeho zástupcům nebo poradcům nebo jakékoliv cestovní kanceláři nebo agentuře, poskytovateli ubytování, dopravci nebo jakékoliv osobě, se kterou Pojištěná osoba cestovala, nebo pro 

kterou cestu zajišťovala. 
3. Jakékoliv náklady, které Pojistitel neodsouhlasil předem.  
4. Náklady v návaznosti na nárok na jakoukoliv škodu na zdraví, škodu způsobenou obchodní činností, profesí nebo podnikatelskou činností nebo v souvislosti s nimi, plněním smlouvy nebo vyplývající z držby nebo užívání pozemku nebo budovy. 
5. Jakékoliv náklady vyplývající z vlastnictví, držby nebo užívání motorového nebo mechanicky poháněného vozidla, plavidla nebo letadla jakéhokoliv druhu, zvířat, zbraní nebo výbušnin.  
6. Jakékoliv nároky vyplývající z jednání Pojištěné osoby, které má povahu trestného činu nebo jiného úmyslného jednání.   
 
Přehled limitů pojistných plnění dle varianty produktu 
Pojistné nebezpečí GOLD - Limit GOLD - Spoluúčast SILVER SILVER - Spoluúčast BRONZE BRONZE - Spoluúčast 
Právní výlohy 60.000 Kč x x x x x 
Je rovněž nezbytné věnovat náležitou pozornost všem ustanovením VPP, ZPP a Pojistné smlouvy. 
 
  

(PŘÍLOHA ČÍSLO 1)
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INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ITA) – JEDNORÁZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Příloha číslo 1 
Zvláštní pojistné podmínky – Individuální cestovní pojištění (ITA) 

6. POJISTNÉ KRYTÍ – ZMEŠKANÝ ODLET/ ODJEZD 
Škodové pojištění 

Zvláštní podmínky 
Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění je následující: 
1. Pro příjezd na místo odjezdu v doporučeném čase nebo dříve si Pojištěná osoba ponechala dostatek času. 
2. Pojištěná osoba obdržela od příslušného orgánu písemné potvrzení obsahující důvod zpoždění a údaj o tom, jak dlouho toto zpoždění trvalo. 
3. Pokud se Škodná událost týká poruchy dopravního prostředku, musí Pojištěná osoba prokázat, že dopravní prostředek byl náležitě opraven a udržován, a že jakákoli výměna nebo oprava byla provedena existující opravnou nebo servisem. 
 
Na co se pojištění vztahuje 
Pokud se Pojištěná osoba nestihne včas dostavit na původní místo odjezdu rezervované Cesty, při Cestě do nebo ze zahraničí, pro selhání Prostředků veřejné dopravy nebo pokud dopravní prostředek, kterým Pojištěná osoba cestuje, havaroval nebo 
měl poruchu, poskytne Pojistitel Pojištěné osobě pojistné plnění ve formě náhrady nutných a přiměřených nákladů na cestu a ubytování, které Pojištěné osobě v této souvislosti vzniknou. 
Na co se pojištění nevztahuje (výluky nad rámec VPP) 
Na jakoukoliv Škodnou událost, která nastala jako následek stávky nebo protestní akce zaměstnanců, jejichž konání bylo Pojištěné osobě známo dříve, než si Cestu rezervovala.  
 
Přehled limitů pojistných plnění dle varianty produktu 
Pojistné nebezpečí GOLD - Limit GOLD - Spoluúčast SILVER SILVER - Spoluúčast BRONZE BRONZE - Spoluúčast 
Zmeškaný odlet / odjezd 60.000 Kč x x x x x 
Je rovněž nezbytné věnovat náležitou pozornost všem ustanovením VPP, ZPP a Pojistné smlouvy. 
 
  

Příloha číslo 1 
Zvláštní pojistné podmínky – Individuální cestovní pojištění (ITA) 

5. POJISTNÉ KRYTÍ – ÚNOS 
Obnosové pojištění 

Zvláštní podmínky 
Podmínkou pro poskytnutí pojistného plnění je doložení písemného potvrzení od příslušného orgánu potvrzující, že k únosu došlo včetně informace o době trvání únosu.  
 
Na co se pojištění vztahuje 
Za každých ukončených 24 hodin strávených v uneseném letadle nebo námořním plavidle, kterým Pojištěná osoba cestuje na původně rezervované Cestě do cílové destinace nebo zpět, poskytne Pojistitel pojistné plnění uvedené níže. 
 
Na co se pojištění nevztahuje (výluky nad rámec VPP) 
Pojištění se nevztahuje na jakoukoliv událost vyplývající z chování Pojištěné osoby, které by mohlo přivodit vznik Škodné události.  
Jakékoli nároky, které vyplynou z chování Pojištěné osoby, které je může zapříčinit nárok jinak pokrytý podle tohoto oddílu.  
 
Přehled limitů pojistných plnění dle varianty produktu 
Pojistné nebezpečí GOLD - Limit GOLD - Spoluúčast SILVER SILVER - Spoluúčast BRONZE BRONZE - Spoluúčast 

Únos 500 Kč za 24 hodin; 
max. 20.000 Kč x 500 Kč za 24 hodin; 

max. 20.000 Kč x x x 

Je rovněž nezbytné věnovat náležitou pozornost všem ustanovením VPP, ZPP a Pojistné smlouvy. 
 
  

Příloha číslo 1 
Zvláštní pojistné podmínky – Individuální cestovní pojištění (ITA) 

7. POJISTNÉ KRYTÍ – ZPOŽDĚNÍ NEBO ZRUŠENÍ CESTY Z DŮVODŮ NA STRANĚ DOPRAVCE 
Obnosové pojištění 

Zvláštní podmínky 
Podmínky pojištění jsou následující: 
1. Odbavení na Cestu Pojištěné osoby proběhlo v doporučeném čase nebo dříve; a 
2. Pojištěná osoba obdržela písemné potvrzení od příslušného dopravce nebo příslušného orgánu dokládající důvody zpoždění a jeho trvání nebo zrušení Cesty. 
 
Na co se pojištění vztahuje 
Zpoždění Cesty z důvodu na straně dopravce 
V případě, že Pojištěnou osobou předem rezervovaná Cesta letadlem, lodí nebo vlakem do zahraničí nebo zpět ze zahraničí byla zpožděna z důvodu okolností, které Pojištěná osoba nemohla ovlivnit, poskytne jí Pojistitel pojistné plnění uvedené níže. 
Podmínkou aplikace tohoto pojištění je, že zpoždění trvalo v každém jednotlivém případě déle než 12 hodin.  
Za každých ukončených 12 hodin zpoždění Cesty, po kterém nakonec Pojištěná osoba odcestuje, uhradí Pojistitel pojistné plnění uvedené níže.   

Zrušení Cesty z důvodu na straně dopravce 
Pokud Pojištěná osoba musí odjezd na Cestu zrušit pro zpoždění trvající déle než 24 hodin, poskytne jí Pojistitel pojistné plnění ve formě náhrady nákladů její Cesty až do výše příslušného limitu uvedeného níže po odečtení částek, které má Pojištěná 
osoba možnost získat zpět. 
 
Na co se pojištění nevztahuje (výluky nad rámec VPP) 
Jakoukoli škodnou událost, která je způsobena stávkou nebo protestní akcí zaměstnanců, jejíž konání bylo veřejně známé již před začátkem cesty.   
 
Přehled limitů pojistných plnění dle varianty produktu 
Pojistné nebezpečí GOLD - Limit GOLD - Spoluúčast SILVER SILVER - Spoluúčast BRONZE BRONZE - Spoluúčast 

Zpoždění Cesty z důvodu na 
straně dopravce 

500 Kč za každých 
12 hodin;  

max. 8.000 Kč 
x x x x x 

Zrušení Cesty z důvodu na 
straně dopravce 120.000 Kč x x x x x 

Je rovněž nezbytné věnovat náležitou pozornost všem ustanovením VPP, ZPP a Pojistné smlouvy. 
 
  

(PŘÍLOHA ČÍSLO 1)
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Příloha číslo 1 
Zvláštní pojistné podmínky – Individuální cestovní pojištění (ITA) 

8. POJISTNÉ KRYTÍ – OSOBNÍ VĚCI, ZAVAZADLA, PENÍZE, PAS A CESTOVNÍ DOKLADY 
Škodové pojištění 

Zvláštní podmínky 
x 

Na co se pojištění vztahuje 
V níže uvedených případech poskytne Pojistitel pojistné plnění až do výše příslušného limitu uvedeného níže (dále platí i zvláštní limity pojistných plnění).  
 
Osobní věci a zavazadla  
1. Osobní věci a zavazadla Pojištěné osoby, které byly poškozeny, odcizeny, ztraceny nebo zničeny během Cesty Pojištěné osoby.  

Podle uvážení Pojistitel Pojištěné osobě:  
- uhradí náklady na opravu poškozených věcí a zavazadel; nebo 
- nahradí věci a zavazadla jinými; nebo  
- uhradí časovou cenu věcí a zavazadel.  

2. Pokud během Cesty Pojištěné osoby do zahraničí dojde ke zpoždění jejích zavazadel trvající déle než 12 hodin, uhradí Pojistitel pojistné plnění až do výše částky uvedené níže na nákup základních věcí denní potřeby. Pojištěná osoba ale musí 
předložit písemné potvrzení o délce zpoždění a doklad o koupi těchto věcí. Pojistné plnění poskytnuté za zpožděná zavazadla se odečítá od pojistného plnění poskytnutého za trvale ztracená zavazadla.  

Peníze  
Pojistné plnění poskytne Pojistitel v následujícím případě:  
Za ztrátu nebo odcizení hotovosti, ke kterému dojde v průběhu Cesty Pojištěné osoby, poskytne Pojistitel pojistné plnění až do výše limitu uvedeného níže, pokud Pojištěná osoba Pojistiteli prokáže, že byla jejím vlastníkem a doloží jejich hodnotu.  

Pas a cestovní doklady  
Pojistné plnění Pojistitel Pojištěné osobě poskytne v následujícím případě: 
Pojistitel uhradí Pojištěné osobě náklady na pořízení náhradního pasu, cestovních dokladů, jízdenek, zelené karty a jiných vstupních dokladů, které byly pořízeny před odjezdem Pojištěné osoby, pokud ke ztrátě výše uvedených věcí došlo v průběhu 
Cesty Pojištěné osoby.  
Na co se pojištění nevztahuje (výluky nad rámec VPP) 
1. Poškození křehkých předmětů (včetně porcelánu, skla, soch a video vybavení) včetně sportovního náčiní při jeho používání. 
2. Odcizení, ztrátu nebo újmu na vybavení domácnosti, šlapacích kolech, motorových vozidlech, námořním vybavení a nářadí a jejich příslušenství. 
3. Opotřebení, pokles hodnoty, mechanické nebo elektrické poruchy nebo újmy způsobené při čištění, opravách nebo obnovách nebo způsobené únikem prášku nebo prosakováním tekutiny přepravované v zavazadle Pojištěné osoby.  
4. Ztráty a úbytky způsobené pochybením, nedbalostí, opomenutím nebo poklesem na hodnotě. 
5. Jakoukoli ztrátu nebo odcizení, které ve lhůtě 24 hodin od doby, kdy se o nich Pojištěná osoba dozvěděla, nebyly oznámeny a písemnou formou potvrzeny policií.  
6. Pokud jsou osobní věci Pojištěné osoby zpožděny nebo zadrženy celními nebo jinými orgány a tyto orgány věci Pojištěné osoby oprávněně zadržují.  
7. Hotovost, kterou nemá Pojištěná osoba u sebe (pokud není uložena v uzamčené bezpečnostní schránce). 
8. Odcizení, ztrátu nebo škodu na fotografických, elektronických zařízeních, elektronických součástkách nebo cennostech uložených v odbavených zavazadlech.   
9. Odcizení, ztrátu nebo škodu na umělém chrupu, rohovkových/kontaktních čočkách, brýlích, slunečních brýlích, protézách končetin nebo sluchových pomůckách. 
10. Majetek, který ponechá Pojištěná osoba nestřežený na veřejně přístupných místech.  
11. Jakoukoli ztrátu, odcizení nebo újmu na věcech přepravovaných na střešních nosičích.  
12. Ztrátu, odcizení nebo újmu na osobních věcech, ke kterým došlo během Cesty, pokud tyto skutečnosti Pojištěná osoba nenahlásila dopravci a neobdržela příslušný reklamační protokol (PIR).    
13. Újmu na kufrech, cestovních taškách nebo obdobných zavazadlech, ledaže jejich oprava není ekonomicky smysluplná. 
14. Ztrátu, odcizení nebo újmu na osobních věcech nebo zavazadlech v okamžiku, kdy nejsou pod kontrolou Pojištěné osoby nebo kontrolou jiné osoby odlišné od letecké nebo přepravní společnosti. 
15. Krádež  z motorového vozidla, ledaže bylo do takového vozidla vniknuto zjevnými násilnými prostředky a věci byly uloženy v uzamčeném zavazadlovém prostoru, pokud se nejedná o krádež viditelně ponechaných věcí. 
16. Ztrátu pasu Pojištěné osoby, pokud nebyla tato ztráta do 24 hodin oznámena příslušnému zastupitelskému úřadu státu, jehož je Pojištěná osoba občanem, a pokud Pojištěná osoba neobdržela potvrzení obsahující datum ztráty a datum, kdy byl 

vydán duplikát pasu. 
17. Výbavu pro Rizikové sporty. 
Přehled limitů pojistných plnění dle varianty produktu 
Pojistné nebezpečí GOLD - Limit GOLD - Spoluúčast SILVER SILVER - Spoluúčast BRONZE BRONZE - Spoluúčast 
Osobní věci a zavazadla                   50.000 Kč x                    25.000 Kč x  x x 
Položka                      4.000 Kč x                     2.000 Kč  x x x 
Cennosti                     5.000 Kč x                     2.500 Kč x x x 
Věci odcizené z vozidla                   10 000 Kč x                     5.000 Kč x x x 
Zpoždění zavazadel                   10.000 Kč x                     5.000 Kč x x x 
Hotovost - dospělý                     4.000 Kč x x x x x 
Hotovost – osoba mladší 18-ti let                     2.000 Kč x x x x x 
Pas a cestovní doklady                     6.000 Kč x x x x x 
Je rovněž nezbytné věnovat náležitou pozornost všem ustanovením VPP, ZPP a Pojistné smlouvy. 

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY  
INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ITA) – JEDNORÁZOVÉ POJIŠTĚNÍ

(PŘÍLOHA ČÍSLO 1)
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Příloha číslo 1 
Zvláštní pojistné podmínky – Individuální cestovní pojištění (ITA) 

9. POJISTNÉ KRYTÍ – ZRUŠENÍ CESTY (VOLITELNÉ PŘIPOJIŠTĚNÍ) 
Škodové pojištění 

Zvláštní podmínky 
Volitelné připojištění musí být uvedeno v Pojistné smlouvě včetně uhrazení odpovídajícího navýšení pojistného. 
 
Na co se pojištění vztahuje 
V případě, kdy Pojištěná osoba musí nezbytně a nevyhnutelně zrušit Cestu z následujících důvodů:  
1. Smrt, nemoc nebo úraz Pojištěné osoby; 
2. Smrt, úraz nebo nemoc Rodinného příslušníka, Obchodního partnera nebo osoby, se kterou si Pojištěná osoba Cestu rezervovala, nebo Rodinného příslušníka nebo přítele žijícího v zahraničí, u kterého měla být Pojištěná osoba ubytována; 
3. Pokud byla Pojištěná osoba předvolána k soudu jako svědek (nikoli jako znalec) nebo byla umístěna do povinné karantény; 
4. Nehoda dopravního prostředku, se kterým Pojištěná osoba plánovala cestovat, a která se stala během 7 dnů před plánovaným odjezdem, a v důsledku které je dopravní prostředek nepojízdný (toto ustanovení se vztahuje na Pojištěnou osobu, 

která na Cestě sama řídí);  
5. Pokud Pojištěná osoba dostanete výpověď ze zaměstnání z důvodu nadbytečnosti a je oprávněna pobírat dávky v nezaměstnanosti podle příslušných právních předpisů a pokud v okamžiku rezervace Cesty neměla důvod se domnívat, že bude 

považována za nadbytečnou; 
Pokud policie nebo pojistitel, se kterým má Pojištěná osoba uzavřeno pojištění domácnosti vyžadují, aby Pojištěná osoba setrvala v místě svého bydliště poté, kdy v místě jejího bydliště došlo k požáru, loupeži, krádeži nebo její bydliště postihla 
povodeň v období 48 hodin před datem plánovaného odjezdu na Cestu. 
Na co se pojištění nevztahuje (výluky nad rámec VPP) 
1. Pokud Pojištěná osoba nechce cestovat. 
2. Zvláštní náklady, které Pojištěné osobě vznikly proto, že neuvědomila společnost, která jí Cestu zajišťovala, o zrušení Cesty bezodkladně poté, co  se o nutnosti  zrušení Cesty dozvěděla.   
3. Zrušení Cesty z důvodu zdravotního stavu nebo nemoci Pojištěné osoby, která souvisela se zdravotním stavem, o kterém Pojištěná osoba věděla před vznikem tohoto pojištění, s výjimkou Stabilizovaného chronického onemocnění. Tato výluka z 

pojištění se uplatní i ve vztahu k Rodinným příslušníkům, Obchodnímu partnerovi nebo osobě, se kterou měla Pojištěná osoba cestovat nebo osobě, na které Cesta Pojištěné osoby závisela. 
4. Nesplnění povinnosti mít potřebná očkování, vakcíny, pas nebo vízum. Jakékoli náklady vzniklé v důsledku kolísání směnných kurzů.  
5. Jakékoli škody nebo náklady, které vznikly v případech placením formou jakéhokoliv věrnostního nebo podobného programu.  
6. Těhotenství nebo porod, přičemž těhotenství trvalo na počátku Cesty alespoň 26 týdnů nebo 22 týdnů v případě známého vícenásobného těhotenství (ledaže bylo těhotenství potvrzeno po dni vystavení letenky Pojištěné osoby nebo potvrzení 

rezervace nebo po dni účinnosti Pojistné smlouvy Pojištěné osoby) a zrušení Cesty Pojištěné osoby je z lékařského hlediska nutné.  
 
Přehled limitů pojistných plnění dle varianty produktu 
Pojistné nebezpečí GOLD - Limit GOLD - Spoluúčast SILVER SILVER - Spoluúčast BRONZE BRONZE - Spoluúčast 
Zrušení cesty 120.000 Kč 20 % 120.000 Kč 20 % 120.000 Kč 20 % 
Je rovněž nezbytné věnovat náležitou pozornost všem ustanovením VPP, ZPP a Pojistné smlouvy. 
 
  

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY  
INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ITA) – JEDNORÁZOVÉ POJIŠTĚNÍ

(PŘÍLOHA ČÍSLO 1)



STRANA 7

CZ-ITA-SIT-0817

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY  
INDIVIDUÁLNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ (ITA) – JEDNORÁZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Příloha číslo 1 
Zvláštní pojistné podmínky – Individuální cestovní pojištění (ITA) 

10. POJISTNÉ KRYTÍ – RIZIKOVÉ SPORTY (VOLITELNÉ PŘIPOJIŠTĚNÍ) 
Škodové pojištění 

Zvláštní podmínky 
Volitelné připojištění musí být uvedeno v Pojistné smlouvě včetně uhrazení odpovídajícího navýšení pojistného. 
Pojistné plnění poskytnuté na základě tohoto pojistného krytí bude odečteno od pojistného plnění poskytnutého podle pojistného krytí Osobní věci, zavazadla, peníze, pas a cestovní doklady. 
 
Na co se pojištění vztahuje 
Výbava pro rizikové sporty 
1. V případě poškození, odcizení, ztráty nebo zničení vlastní Výbavy pro rizikové sporty během Cesty Pojištěné osoby poskytne Pojistitel pojistné plnění ve formě náhrady časové ceny poškozeného, odcizeného, ztraceného nebo zničeného 

vybavení, až do výše příslušného limitu uvedeného níže.  
 
Nájem náhradního Vybavení pro rizikové sporty 
V případě, že: 
1. se Výbava pro rizikové sporty ve vlastnictví Pojištěné osoby během Cesty Pojištěné osoby opozdila o více než 12 hodin oproti plánovanému času přistání letadla; nebo 
2. se Výbava pro rizikové sporty ve vlastnictví Pojištěné osoby ztratila či poškodila během Cesty Pojištěné osoby 
poskytne Pojistitel pojistné plnění ve formě náhrady nákladů na nájem náhradní Výbavy pro rizikové sporty ve výši uvedené níže.  
 
Na co se pojištění nevztahuje (výluky nad rámec VPP) 
Výbava pro rizikové sporty 
1. Jakoukoli ztrátu nebo odcizení, které Pojištěná osoba neoznámila policii ve lhůtě 24 hodin od doby, kdy se o nich dozvěděla, a neobdržela policejní protokol.  
2. Výbavu pro rizikové sporty, kterou Pojištěná osoba ponechá na veřejném místě bez dozoru.  
3. Jakoukoli ztrátu, odcizení nebo poškození Výbavy pro rizikové sporty upevněné na střešním nosiči vozidla.  
4. Odcizení, ztrátu nebo poškození Výbavy pro rizikové sporty během Cesty, ledaže odcizení, ztrátu nebo poškození Pojištěná osoba nahlásí dopravci, který jí v době vzniku újmy vystaví příslušný reklamační protokol (PIR). 
5. Ztrátu, odcizení nebo poškození Výbavy pro rizikové sporty vzniklé v době, kdy Pojištěná osoba nebo jakákoli jiná osoba jiná než letecká či přepravní společnost pozbyla možnost Výbavu pro rizikové sporty opatrovat. 
 
Nájem náhradní Výbavy pro rizikové sporty 
1. Jakákoliv událost, při které dojde k poškození Výbavy pro rizikové sporty ve vlastnictví Pojištěné osoby, která nebude přivezena z Cesty zpět za účelem provedení prohlídky Pojistitelem.   
2. Jakoukoli ztrátu nebo odcizení, které Pojištěná osoba neoznámila policii ve lhůtě 24 hodin od doby, kdy se o nich dozvěděla, a neobdržela policejní protokol.  
3. Jakékoli odcizení, zpoždění, ztrátu nebo poškození Výbavy pro rizikové sporty ve vlastnictví Pojištěné osoby, ke kterému došlo v průběhu jejího převozu, ledaže odcizení, zpoždění, ztráta nebo poškození byla Pojištěnou osobou nahlášena 

dopravci, který o této skutečnosti v době vzniku újmy vystaví příslušný reklamační protokol (PIR). 
 
Přehled limitů pojistných plnění dle varianty produktu 
Pojistné nebezpečí GOLD - Limit GOLD - Spoluúčast SILVER SILVER - Spoluúčast BRONZE BRONZE - Spoluúčast 
Výbava pro rizikové sporty 15.000 Kč x 10.000 Kč x 5.000 Kč x 
Nájem náhradní Výbavy pro 
rizikové sporty 5.000 Kč x 3.500 Kč x 1.750 Kč x 

Je rovněž nezbytné věnovat náležitou pozornost všem ustanovením VPP, ZPP a Pojistné smlouvy. 
 

(PŘÍLOHA ČÍSLO 1)


