Informace o cestovním pojištění
pro držitele platební karty
Popis variant cestovního pojištění
Pojištění
Pojištění léčebných výloh
Základní i Rozšířené asistenční služby
Pojištění úrazu
Smrt následkem úrazu
Trvalé následky úrazu
Limit trvalých následků úrazu
Denní odškodné
Limit denního odškodného
Jednorázové odškodné za hospitalizaci
Pojištění odpovědnosti za újmu
Újma na zdraví
Újma na majetku
Pojištění zavazadel
Pojištění přerušení cesty
Pojištění zmeškání odjezdu
Pojištění zpoždění zavazadel / letu
Pojištění stornopoplatků (spoluúčast 20%)
Územní rozsah
Pojištění rizikových sportů
Nepřetržitá délka pobytu v zahraničí

CLASSIC / CLASSIC FAMILY
1 500 000 Kč
ANO
ANO
100 000 Kč
100 000 Kč
10%
50 Kč
29 dní
1 000 Kč
ANO
750 000 Kč
250 000 Kč
20 000 Kč
X
Svět
ANO
120 dnů

EXTRA / EXTRA FAMILY
3 500 000 Kč
ANO
ANO
300 000 Kč
300 000 Kč
10%
50 Kč
29 dní
2 000 Kč
ANO
2 000 000 Kč
1 000 000 Kč
40 000 Kč
10 000 Kč
10 000 Kč
5 000 Kč
35 000 Kč
Svět
ANO
120 dnů

Základní rozsah pojištění
Pojištění léčebných výloh se sjednává pro případ úhrady nezbytných léčebných výloh vzniklých v důsledku úrazu
nebo akutního onemocnění pojištěného. Těmito výlohami se rozumí náklady na např. lékařské ošetření, léky
předepsané lékařem, pobyt ve zdravotnickém zařízení, přepravu pojištěného do nejbližšího zdravotnického zařízení.
2. V souladu s ustanovením čl. 12 odst. 1 písm. j) VPP CP 2015 se pojištění léčebných výloh vztahuje i na ošetření
zubů a služeb s ním spojených, pokud k němu došlo v důsledku akutní bolesti. Limit pojistného plnění je stanoven ve
výši 5 000 Kč pro Evropu (tj. ošetření realizované v Evropě) a 10 000 Kč pro Svět (tj. ošetření realizované mimo
Evropu). Limit pojistného plnění pro ošetření zubů v důsledku úrazu je shodný s limitem pojistného plnění léčebných
výloh dle zvolené varianty cestovního pojištění.
3. Součástí pojištění léčebných výloh jsou asistenční služby. Pro jednotlivé varianty cestovního pojištění k platebním
kartám jsou sjednány základní i rozšířené asistenční služby. Přesný výčet asistenčních služeb je uveden v pojistných
podmínkách VPP CP 2015, část C.
4. Pojištění úrazu se sjednává pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu, léčení úrazu (tzv. denní
odškodné). Dále pojistitel poskytne jednorázové odškodné za hospitalizaci, pokud jsou splněny podmínky uvedené
v čl. 18 odst. D VPP CP 2015.
5. Pojištění odpovědnosti za újmu se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného
za majetkovou újmu, kterou způsobil jinému během cestování na věci nebo na zvířeti a újmu způsobenou člověku na
zdraví nebo usmrcením a nemajetkovou újmu spočívající v duševních útrapách při ublížení na zdraví či usmrcení.
6. Pojištění zavazadel nabízí finanční náhradu při poškození, zničení nebo ztrátě zavazadel pojištěného, a to
v důsledku živelních nebezpečí (např. požár, zemětřesení, povodeň), odcizení krádeží vloupáním nebo loupežného
přepadení.
7. Z pojištění přerušení cesty se hradí náklady za nevyčerpané cestovní služby (např. letenka, jízdenka, fakultativní
výlety), pokud se musí pojištěný ze závažných důvodů (např. akutní onemocnění nebo úraz) předčasně vrátit z cesty.
8. Pojištění zmeškání odjezdu hradí náklady na náhradní dopravu, pokud pojištěný ze závažných důvodů (např.
dopravní omezení, výluka nebo zpoždění veřejného hromadného dopravního prostředku) zmešká původně
plánovaný a zaplacený způsob dopravy.
9. Pojištění zpoždění zavazadel uhradí náklady na pořízení náhradních věcí osobní potřeby, zejména oblečení a
hygienických potřeb, z důvodu zpoždění doručení zavazadel nejméně o 6 hodin.
10. Pojištění zpoždění letu uhradí náklady za občerstvení, ubytování nebo úschovu zavazadel, pokud dojde ke
zpoždění letu o více než 6 hodin.
11. Pojištění stornopoplatků nabízí kompenzaci pro případ vzniku povinnosti uhradit stornopoplatek, pokud je pojištěný
nucen cestu zrušit již před odjezdem, a to ze závažných důvodů (např. onemocnění, úraz, přírodní katastrofa).
1.
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12. Odchylně od ustanovení v čl. 38 a 40 VPP CP 2015 se ujednává, že pojištění stornopoplatků se vztahuje na zájezdy
resp. cestovní služby sjednané v době platnosti cestovního pojištění k platební kartě. Pojištění se vztahuje na škody
vzniklé před započetím cesty do zahraničí. Počátkem pojistné doby je den uhrazení zájezdu nebo cestovní služby,
koncem pojistné doby je den započetí cesty.
13. Pro pojištění stornopoplatků platí, že pojištění je platné, pokud byla celá cena zájezdu nebo cestovní služby
zaplacena platební kartou, ke které je toto pojištění sjednáno.
14. Územní platnost cestovního pojištění je v souladu s čl. 3 odst. 2 písm. c) VPP CP 2015 sjednána s územním
rozsahem Svět, tj. všechny státy světa s výjimkou České republiky. Pojištění léčebných výloh se v souladu s čl. 12
odst. 1 písm. b) VPP CP 2015 nevztahuje na pojistné události, které nastaly na území státu (států), jehož (jejichž) je
pojištěný státním příslušníkem; výjimkou je případ, kdy je pojištěný cizí státní příslušník účastníkem veřejného
zdravotního pojištění v České republice. V souladu s čl. 3 odst. 4 VPP CP 2015 je ujednáno, že pojištění přerušení
cesty, zmeškání odjezdu, zpoždění letu a pojištění stornopoplatků zahrnuje také území České republiky.
15. Pojištění se vztahuje na různé druhy cest (např. rekreační, pracovní, studijní, apod.), viz čl. 3, odst. 1 VPP CP 2015.
Pojištění se dále vztahuje na provozování Rekreačních a Rizikových sportů, které jsou blíže specifikovány v čl. 64,
odst. 27 a 28 VPP CP 2015. Vyloučeny jsou tzv. Nepojistitelné sporty dle čl. 64, odst. 12 (např. automobilové a
motocyklové závody, bezmotorové a motorové létání).
16. Bližší informace k jednotlivým pojištěním, včetně popisu výluk, tj. situací, za kterých z pojištění nevzniká oprávněné
osobě nárok na pojistné plnění, jsou uvedeny ve Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní pojištění VPP CP
2015.

Rozsah nároků z pojištění
1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Podle výše uvedené smlouvy je pojištěn držitel platební karty vydávané Československou obchodní bankou, a.s.,
popř. jeho rodinní příslušníci, pokud jsou jejich identifikační údaje vyplněny v souladu s článkem 1 (dále také jen
„pojištěný“).
Rodinní příslušníci jsou pojištěni pouze v případě, že byla zvolena některá z variant Family a pokud cestují společně
s držitelem karty. Mezi rodinné příslušníky se (kromě držitele platební karty) počítá 1 dospělá osoba (zejména
manžel, manželka, druh, družka, popř. osoba blízká držiteli platební karty) a až 3 děti do věku 18 let včetně.
Pojištění (tj. držitel platební karty, popř. jeho rodinní příslušníci) jsou zároveň oprávněnými osobami.
Pojistné a limit pojistného plnění se sjednávají podle zvolené varianty cestovního pojištění. U variant Family je limit
pojistného plnění platný pro každého pojištěného zvlášť.
Pojistník a pojistitel sjednávají, že pojištění se vztahuje na škodné události (dle výše uvedené varianty cestovního
pojištění) nastalé při pobytu pojištěného v zahraničí, jehož nepřetržitá délka nepřesáhla 120 dnů. Počet výjezdů
pojištěného do zahraničí v době trvání pojištění není omezen. Pojistná doba může být automaticky prodloužena
z důvodu blíže specifikovaných v čl. 9 VPP CP 2015.
V případě, že pojištěná osoba má sjednáno více pojištění na základě oprávněného držení více karet, lze pojistné
plnění poskytnout po vyčerpání pojistného krytí z jedné karty a z dalších sjednaných pojištění, maximálně však do
výše majetkové újmy, která pojištěnému vznikla. V případě trvalých následků úrazu nebo smrti následkem úrazu
bude pojistná částka vyplácena násobně, a to podle počtu platných pojištění (podle počtu platebních karet
s odpovídající variantou pojištění).
Není přípustné sjednávat více druhů cestovního pojištění k jedné platební kartě.

Vznik, změna a zánik pojištění, pojistná doba
1.

2.
3.

4.

Pojištění vzniká dnem následujícím po dni uzavření smlouvy o vydání platební karty nebo podání žádosti o sjednání
pojištění dodatečně k již vydané platební kartě. Pojistná doba je 1 rok. Nesdělí-li držitel platební karty pojistníkovi
nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistné doby, že na dalším trvání pojištění nemá zájem, pojištění se prodlužuje za
týchž podmínek vždy o tutéž dobu, tj. o 1 rok.
Pojištění je platné s platební kartou. Ukončení platnosti platební karty, pokud je v přímé návaznosti vydána nová
karta z důvodu obnovy, popř. náhradní karta (včetně nouzové) nezpůsobuje zánik pojištění.
Pojištění zaniká s okamžitou platností zejména z důvodu zániku práva používat platební kartu (např. ukončením
smluvního vztahu o vydání karty) a zjištění podvodného jednání ze strany pojištěného. Pojištění dále zanikne, pokud
je pojistníkovi oznámena ztráta nebo odcizení platební karty a není vydána náhradní platební karta. V tomto případě
dochází k zániku pojištění posledním dnem pojistné doby.
Při dodatečném sjednání pojištění (mimo výročí platnosti platební karty) nebo při změně varianty cestovního pojištění
na variantu s vyšším pojistným je účtován roční poplatek v plné výši požadované varianty pojištění. Následně je
účtován roční poplatek při výročí platnosti pojištění. Při změně varianty pojištění na variantu s nižším pojistným je
poplatek účtován až při prvním výročí platnosti pojištění. Odchylně od čl. 6 odst. 3 VPP CP 2015 je pojistné splatné
na základě dohody mezi pojistníkem a pojistitelem.
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