Podmínky komplexního cestovního pojištění
pro účastníky domácích zájezdů

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 722 059
PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ
pro účastníky domácích zájezdů

I. Pojištěné osoby
Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez omezení věku), jestliže mu byla vystavena pojistná smlouva.
Pojištěný může být i cizí státní příslušník, pokud je řádným účastníkem zájezdu a místo konání zájezdu
není v zemi, kde je cizí státní příslušník přihlášený k trvalému pobytu nebo v zemi, v níž je pojištěný
účastníkem veřejného zdravotního pojištění.
Pojištění se nevztahuje na účastníky pracovních pobytů a zahraničních pracovních cest, na které je vysílá
zaměstnavatel.
II. Předmět a rozsah pojištění účastníků domácích zájezdů
Pojištěný má právo vybrat si z následujících typů pojištění A 10, A 20, B:
typ A 10) obsahuje:
1) pojištění zavazadel,
2) pojištění odpovědnosti za škodu,
3) úrazové pojištění,
4) pojištění storna zájezdu
typ A 20) – pojištění tohoto typu má stejný rozsah jako pojištění typu A 10, přičemž pojistné částky
jednotlivých rizik pojištění typu A 20 jsou stejné jako v typu A 10 s výjimkou uvedenou v části F, čl. 4,
bod 5
typ B) obsahuje:
1) pojištění odpovědnosti za škodu,
2) úrazové pojištění.
__________________________________________________________________________________
1. pojištění zavazadel
Z pojištění zavazadel, které si pojištěný vzal s sebou na cestu a pobyt, vzniká právo na plnění
pojištěnému, pokud pojištěné věci byly během doby platnosti pojištění poškozeny, zničeny, odcizeny
nebo ztraceny ve smyslu všeobecných pojistných podmínek.
Pojistná suma za jednu a všechny pojistné události je uvedená v pojistce, přičemž plnění za jednu
poškozenou, zničenou, ztracenou nebo odcizenou věc je maximálně 9.000 Kč.
Pojištěný se bude podílet na pojistném plnění při každé pojistné události částkou 500 Kč (spoluúčast).
Spoluúčast odečte Union při každé pojistné události z částky pojistného plnění, kterou má vyplatit
pojištěnému.
2. pojištění odpovědnosti za škodu
Z pojištění odpovědnosti za škodu má pojištěný právo, aby Union za něho vypořádal nároky třetí osoby
na náhradu škody, vzniklé
a) na zdraví nebo na životě,
b) poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
c) jinou majetkovou újmou, která vznikla v přímé souvislosti se škodou na zdraví, na životě a na
věci, pokuď pojištěný za škodu podle příslušného právního předpisu odpovídá
Pojistná suma za jednu a všechny pojistné události jednoho pojištěného je 500.000 Kč za škody na zdraví
nebo na životě a 500.000 Kč za škody na majetku.
Pojištění se nevztahuje na škody, které pojištěný spůsobil při výkone povolání a způsobenou řízením
motorového vozidla.
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3. úrazové pojištění
Jestliže nastane pojistná událost z úrazového pojištění:
a) v případě úmrtí pojištěného důsledkem úrazu, vyplatí Union oprávněným osobám limit
pojistného plnění pro případ smrti, kterého výše je 50.000 Kč
b) v případě trvalých následků úrazu, Union vyplatí pojištěnému pojistné plnění, které odpovídá
rozsahu trvalých následků, přičemž se vychází z limitu pojistného plnění 50.000 Kč.
4. pojištění storna zájezdu
Jestliže pojištěný před nastoupením na zájezd zruší svojí účast na zájezdu, v důsledku čeho mu vznikne
povinnost uhradit cestovní kanceláři poplatek za zrušení zájezdu (stornopoplatek), Union mu uhradí
v souladu s VPPKCPÚZ/0509 80% - 100% stornopoplatku, který pojištěnému vyúčtuje cestovní kancelář
ve smyslu cestovní smlouvy.
V případe dojednání pojištění typu A 10 Union vyplatí pojistné plnění ve výši 80% - 100%
stornopoplatku, maximálně však 10.000 Kč/osoba pojištěnému a všem spolupřihlášeným pojištěným
osobám, pričem maximální výše pojistného plnění Unionu za jednu pojistnou událost a spolu za všechny
osoby oprávněné k pojistnému plnění z této pojistné události je 30.000 Kč.
V případe dojednání pojištění typu A 20 Union vyplatí pojistné plnění ve výši 80% - 100%
stornopoplatku, maximálně však 20.000 Kč/osoba pojištěnému a všem spolupřihlášeným pojištěným
osobám, pričem maximální výše pojistného plnění Unionu za jednu pojistnou událost a spolu za všechny
osoby oprávněné k pojistnému plnění z této pojistné události je 60.000 Kč.
Pro tato pojištění platí Všeobecné pojistné podmínky komplexního cestovního pojištění pro účastníky
zájezdů VPPKCPÚZ/0509.
III. Časová a územní platnost jednotlivých druhů pojištění
1. Pojištění storna zájezdu je účinné od nulté hodiny následujícího dne po dni přihlášení se na zájezd a
končí okamžikem nástupu na zájezd. Podmínkou účinnosti pojištění je, že pojistné bylo zaplaceno
nejpozději v den přihlášení se na zájezd.
2. Ostatní druhy pojištění jsou účinné od nástupu na zájezd až do ukončení zájezdu.
Nástupem na zájezd se rozumí:
a) při dopravě organizované cestovní kanceláří – příchod pojištěného v den určený cestovní kanceláří na
společné seřadiště určené cestovní kanceláří,
b) při individuální dopravě – vycestování přímou cestou z místa bydliště pojištěného do místa konání
zájezdu podle nabídkového katalogu cestovní kanceláře nebo jemu rovnocenného nabídkového listu,
jestliže bylo za toto období zaplacené pojistné.
Ukončením zájezdu se rozumí:
a) při dopravě organizované cestovní kanceláří – vystoupením z dopravního prostředku, kterým byla
vykonaná organizovaná doprava zájezdu, v místě určeném cestovní kanceláří jako místo vystoupení. Pro
příslušného pojištěného po ukončení zájezdu.
b) při individuální dopravě – přicestování přímou cestou z místa konání zájezdu, podle nabídkového
katalogu, příp. jemu rovnocenného nabídkového listu, do místa bydliště pojištěného.
3. Pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škody, úrazové pojištění a pojištění storna zájezdu se
vztahují jen na události, které nastaly na území České republiky.

