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Článek 1:
1.1.

Úvodní ustanovení

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-ITAALL-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:

Článek 3:

Pojištění se nevztahuje na osoby, které v okamžiku sjednání pojištění
dovršily věk 80 let.

3.2.

Toto pojištění se nevztahují na zrušení Cesty v důsledku:

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:

3.3.

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.

4.1.

2.1.

2.2.

Výluky z pojištění

3.1.

a.

rozhodnutí Pojištěné osoby neodcestovat nebo nepokračovat v cestě;

b.

ukončení pracovního poměru Pojištěné osoby;

c.

finančních nebo obchodních důvodů na straně Pojistníka nebo
Pojištěné osoby;

d.

právních a jiných obecně závazných předpisů a opatření jakéhokoliv
státu nebo orgánu veřejné moci.

Toto pojištění se dále nevztahuje na náhradu zvláštních výdajů Pojištěné
osoby, které vznikly v důsledku nesplnění povinnosti Pojištěné osoby
bezodkladně informovat o zrušení Cesty společnost, která Pojištěné
osobě Cestu zajišťovala.

Článek 4:
Článek 5:
5.1.

Zánik pojištění

Toto pojištění zaniká v okamžiku odjezdu Pojištěné osoby na Cestu.
Závěrečná ustanovení

Tyto ZPP nabývají účinnosti dne 1.8.2017.

Pojištění zrušení cesty je pojištění pro případ zrušení Cesty
z jakéhokoliv důvodu mimo kontrolu Pojistníka nebo Pojištěné osoby.
Pojistitel poskytne Pojištěné osobě příslušné pojistné plnění uvedené
u daného pojistného krytí/ pojistného nebezpečí. Pokud Cesta musela být
zrušena před odjezdem, poskytne Pojistitel pojistné plnění ve formě
náhrady prokazatelně vynaložených nákladů na dopravu a ubytování,
pokud je nelze získat zpět jiným způsobem.

POJISTNÉ KRYTÍ – ZRUŠENÍ CESTY
Škodové pojištění
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 dostane 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.
6.
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.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Na co se pojištění nevztahuje (výluky nad rámec VPP)
Pokud Pojištěná osoba nechce cestovat.
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.
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.
Nesplnění povinnosti mít potřebná očkování, vakcíny, pas nebo vízum. Jakékoli náklady vzniklé v důsledku kolísání směnných kurzů.
Jakékoli škody nebo náklady, které vznikly v případech placením formou jakéhokoliv věrnostního nebo podobného programu.
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
Pojistné nebezpečí
Limit
Zrušení cesty
120.000 Kč
Je rovněž nezbytné věnovat náležitou pozornost všem ustanovením VPP, ZPP a Pojistné smlouvy.

Spoluúčast
20 %
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