
T.č. SUUW ČPZP 1/21

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ SU/U/ČPZP/W 1/21 
nedílná součást pojistné smlouvy pro cestovní pojištění

Smluvní ujednání pro cestovní pojištění, která jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, specifikující ustanovení Všeobecných pojistných 
podmínek pro cestovní pojištění (dále jen VPPCP/U) a stanovují limity pojistného plnění pojistných nebezpečí jednotlivých Doplňkových 
pojistných podmínek (dále jen DPP/U).

Název VPP nebo DPP Ustanovení
VPP/DPP

Specifikace ustanovení

Všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění
VPPCP/U 1/18
Územní rozsah

čl. 3 Přehled územních oblastí:
C – Česká republika
L – Slovensko
E – Evropa, evropská část Ruska, Tunisko, Maroko, Turecko, Izrael, Egypt 
a Kypr
S – všechny státy světa s výjimkou USA
U – všechny státy světa

Výklad pojmů čl. 16, odstavec 15,
 písm. a) a b)

Sportovní cesta - nebezpečné sporty a sportovní soutěže

Doplňkové pojistné podmínky pro: Limity pojistného plnění v Kč
Pojištění léčebných výloh v zahraničí DPPLV/U 1/19* 

čl. 5, odstavec 1

10 000 000
Sublimity pojistného plnění:
Zdravotní péče 10 000 000

Repatriace a převoz 10 000 000

Záchrana pojištěného v tísni 10 000 000

Náklady na doprovázející osobu 3 000 den /  max. 30 000

Ošetření zubů 30 000

Náklady na vyslání náhradního pracovníka** 30 000

Pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění DPPODC/U 1/19           
Náklady na náhradu újmy celkem

čl. 4, odstavec 1

4 000 000
Náklady na náhradu újmy - sublimity pojistného plění:
Újma při ublížení na zdraví nebo při usmrcení 4 000 000

Majetková újma, včetně následné finanční škody 4 000 000

Čistá finanční újma 10 % z celkového limitu pojistného plnění, max. 400 000

Újma na věci nemovité sloužící k přechodnému pobytu a na převzaté věci movité 4 000 000

Újma věci zapůjčené 10 % z celkového limitu pojistného plnění max. 400 000

Újma věci svěřené** 400 000

Náklady na právní zastoupení 250 000
Pojištění odpovědnosti: Celkem (náklady na náhradu újmy + náklady na právní 
zastoupení) 4 250 000
Pojištění úrazu v cestovním pojištění DPPURC/U 1/19

čl. 8, odstavec 1Smrt následkem úrazu 250 000 dospělý/100 000 dítě do 17 let včetně

Trvalé následky úrazu 500 000

Pojištění zavazadel DPPZAV/U 1/19 čl. 5, odstavec 5 25 000

Pojištění Zima plus DPPZP/U 1/19***

čl. 4

Odcizení, zničení, ztráta zimního sportovního vybavení celkem 25 000

Servis poškozeného zimního sportovního vybavení celkem 2 500

Nájem náhradního zimního sportovního vybavení denní limit/celkem 500 / 5 000

Náklady na přepravní doklad denní limit/celkem 800 / 8 000

Neuskutečněné cesta v důsledku lavinového závalu celkem 20 000

Nevyužitá zimní dovolená denní limit/celkem 800 / 8 000

Pojištění Léto plus DPPLP/U 1/19***

čl. 4
Odcizení, zničení, ztráta letního sportovního vybavení celkem 25 000

Servis poškozeného letního sportovního vybavení celkem 2 500

Nájem náhradního letního sportovního vybavení denní limit/celkem 500 / 5 000

Nevyužitá letní dovolená denní limit/celkem 800 / 8 000

Pojištění storna cesty DPPSTR/U 1/19**** čl. 6, odstavec 1 80% ze stornopoplatků, max. 30 000

Pojištění Covid plus DPPCOV 1/21* 

čl. 4, odstavec 2

Náklady na:

Náhradní ubytování a stravu 15 000

Náhradní dopravu 15 000

Celkem 30 000

* nelze sjednat pro oblast C
** lze sjednat jen pro pracovní cestu
*** nelze sjednat pro pracovní cestu
**** je-li pojištění sjednáno méně než 14 dní před počátkem cesty 50 % z 80 % vyúčtovaných stornopoplatků


