
 

 
 

 

ROZSAH A PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ 
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO CESTOVNÍ KANCELÁŘE 

Pojistná smlouva číslo 7110002635 
 

 
Limity pojistného plnění / Pojistné částky / Spoluúčasti se sjednávají ve výši, která je určena 
Variantou pojištění uvedenou v Sazebníku pojistného, který je nedílnou součástí pojistné smlouvy 
jako příloha č. 1) a zároveň je tato Varianta uvedena u pojištěného nebo skupiny pojištěných 
v Seznamu PO. 
  
Jednotlivá pojištění se řídí příslušnými částmi Všeobecných pojistných podmínek pro Cestovní 
pojištění VPP CP 2015 (dále jen „VPP CP 2015“), které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy jako 
příloha č. 4). 
 

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH 

 Pojištění se řídí částí B VPP CP 2015 (dále pak společnými ujednáními v části A a K). 

 Limit pojistného plnění na ošetření zubů a služeb s ním spojených v důsledku úrazu je shodný 
s limitem pojistného plnění u pojištění léčebných výloh vyplývajícím z Varianty pojištění uvedené u 
pojištěného nebo u skupiny pojištěných v Seznamu PO.  

 Limit pojistného plnění na ošetření zubů a služeb s ním spojených z důvodu akutní bolesti se 
sjednává ve výši: Evropa – 5 000 Kč, Svět – 10 000 Kč. 

 Limit pojistného plnění pro přivolání opatrovníka se sjednává ve výši 10 000 Kč. 
 

ASISTENČNÍ SLUŽBY 

 Poskytování asistenčních služeb se řídí částí C VPP CP 2015 (dále pak společnými ujednáními v 
části A a K). 

 K pojištění léčebných výloh poskytuje pojistitel asistenční služby v rozsahu Základní asistenční 
služby. 
 

POJIŠTĚNÍ ÚRAZU  

 Pojištění se řídí částí D VPP CP 2015 (dále pak společnými ujednáními v části A a K).  
 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU 

 Pojištění se řídí částí E VPP CP 2015 (dále pak společnými ujednáními v části A a K). 

 

POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL 

 Pojištění se řídí částí F VPP CP 2015 (dále pak společnými ujednáními v části A a K). 

 

POJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ 

 Pojištění se řídí částí H VPP CP 2015 (dále pak společnými ujednáními v části A a K). 

 Odchylně od odst. 3. čl. 38 části H pojištění stornopoplatků vznikne, pokud byla příslušná 
Varianta pojištění uvedená u pojištěného nebo skupiny pojištěných v Seznamu PO 
doručeném pojistiteli sjednána nejpozději v den zaplacení zájezdu pojištěným. Pro případ 
pozdějšího sjednání pojištění storna zájezdu nevzniká. 
 

 


