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VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO CESTOVHÍ POUŠrĚruÍ
VPP cP o7lo1.2o1a
Všeobecné pojistné podmínky a zVLáštnipojislné pod
mínky plo ceslovni po]š iěni by y schVá eny předSiaVen_

b)ools, l.er1 léosooa,.Ie,",7al,ea5 pojstlleleŤ
pojisinou sm]ouvu a je povinna zaplai]t pojstné,

c) pojštěným ]e osoba, na ]ejíž živoi. zdíaVí, nra]etek,
odpovědnost ža škodU nebojiné hodnoty pojistného

sivem Vita las pojšťovny a,s, a nabýVa]í úó nnosti dne
1.1,2018.

oaecHÁ usranoveHí
ělánék í
vymezení poimů
í . sou klomé cestovn í pojištění sjednáVané V ialita6 pojiš_

{ovno!, a,s, se řídizákonem č, 89/2012 sb,, občanským
zákoník6m V platném znění a ostatnííni ob6cně záVaz
nými práVnimi předpisy České republiky, těmito Všeo,
becnými po]istnými podmínkami, přislušným] zvláštnímj
pojisinými podmínkami pro cestovní pojištění a pojistnou

2. Pro účely sjednáVaného pojaštěni mají níž€ úVedené
pojmy následUjící uiznam,
a)pojisiiie]em se íozumí Vitalitas pojišťoVna, a,s,,

]Ó 25710966, se síd]em Praha 7, Holešovic€. Tusarova
1152/36, PsČ 170 00, zapsaná V obchodnírn rejsiřiku
Vedeném Méstský soudem oddil B, Vložka 5646,

zájmu se soukromé pojištěni Vaahuie,
d) oprávněnou osobou ie osoba, které V důsledku

pojistné události Vznikne práVo na pojistné p]nění,
oprávněnou osobou je po]ištěný pokud práVnípřéd-
pis rebo oojstná sŤ ouva reSta,lovl,i'raí.

e) obmyšiený je osoba ulčená pojistníkem V pojisiné
smlouvě, ktéré Vznikne práVo na po]istné plněníV pří_

padě smrt po]išiěného,

D po]istným zá]mem]é opráVněná potřéba ochrany před
následky pojistné !rdálosti

g) poiistnou událostíie nahodilá skutečnost, specifiko-
vaná V těchlo Vš6obecných pojistných podmínkách,
zvláštních pojistných podmínkách a bliže určena
v pojistné smlouvě, se kleíou je spoien vznik povin_
nosti pojistitele poskytnout pojistné plněni,

h) škodnou udá osti je skuiečnosi, ze které Vzn k a
skoda a klérá oy .nol^la byŤ oůvoden vln kU práva
na pojistné plnění,

i) po|istl.ým.e jplata ža soJ"loŤe poj(lén.

r) rcparlaci 5e .o7um, pievol pol;šlélého že zai-an|^n,oo Leskó íeoub|lky. oo\L,d ze zoravotr,ir oJvooť r enillUzre,ooLz,l pŮvodné p,ánoVa,ly ploslieook 1ebopřévoz télesnýcn Do2Ůs€.r,Ů zpaI jo 
Óest<e repuotrr<y,

'trii;iil"i,.".';fi 
;f x"j:"",. j#iiníifi

polstnym, podmn\aí-i pruo urau'"n,-, pq,st"e s.'ouvy prokazalelně seznámen, coz potvrdrs*
pollslr6 sm|ó |t/t/ rnó^^ ,|_ 1_ . 
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j)poj,shoJ doooule doDa, 1a kŤgloJ bvlo soL^,oŤepoJ lšténi sjed ná no,
k) pol,síným obdoblŤ Je časove obdoo, do1-odnute
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článek 2

Rozsah poiištění

1. Územni platno§t pojištěni.
Pro účely ce§tovního poiištěníjsou stanoveny t\,.to země-
pisné oblasti{zóny)|

a) Óeská řepublika
b) Evropa, do 1élo oblasi,1soJ ža7eny následJbl evrop-

ské s€ty a území: Albánie, Andořra, Bel9i6, Bélořusko,
Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Óerná Hora, Dánsko
(+ Faerské ostlovy), Estonsko, Finsko, Fřancie,
Gibraltar, chorvatsko, rsko, lsland, ltálie, Kypr,
Libanon, Lichtenšteinsko, Litva, Lotyšsko, Lucem_
bursko, l,,4adarsko, Makedonie, Malia, Moldavsko,
Monako, Německo, Nizozemsko, Noísko, Polsko,
Poilugalsko (+ Azory, lÝladeře), Rakousko, Rumunsko,
Rusko pouze ěVropská čá§t po pohoří U€l a řeku U€l,
ňecko, san 

^,{arino, 
slovensko, slovjnsko, srbsko,

Španělsko (+ Kanáíské ostrovy, Báleárské ostro\.y),
ŠVédsko, ŠVýcarsko, celé Turecko, Ukrajina, Vatikán,
Velká Británie, a dále následující země: Alžírsko, Egypt,
lzrael, Libye, Maloko, sýřie, Tunisko, Vietnam

c) celý svět béz UsA: Všechny státy světa bez UsA
d) célý svět včetně UsA| všechny sláty světa

cestovní pojištěníse vztahuje pouze na pojisiné události,
které nastaly na území uvedeném V po]istné smlouvě,

cestovní pojištění pro cesty do zahraničí se nevzahuje
a) na územítoho státu, jehož]e po]ištěný stáiním obča-

nem s výjimkou případů. kdy je pojištěný účastní_
kem ždravotního pojištění v ČR a současně není
účastníkem systému zdravotního poj]štěni nebo
jiného obdobného systému státú jehož j€ státním
občanem anebo

b) na jehož území má pojištěný trvalý pobyt s vtlimkou
případů, kdy je pojišlěný účastníkeín zdíavotního
poiištěnl v cR a souóasné neni úéastnik€m systé-
mu zdravotního pojištění nebo jiného obdobného
systému státu, iehož 

'e 

státním občanem anebo
c) na jehoŽ územíj6 Účastnkem systém! ždravotního

pojištění,

2. Typ cesty
Pro úěely cestovniho poiišlěnílze sjednatMo typy cesty|

a) turistická - tirristickou cestou se rczulní běžná
rekleační a poznávací cesty nebo pobyty, odde_
chové a necí]ené provozování řekreačních činností
a studiiní pobytý

b) pracovni- placovnícestou s6 roz!mícesty a pob},ty

za účelem výkonu práce zaměstnance nebo pod-
nikate e, cesty a pobyty za účelem Výdělku, chalř
lativní a dobrovolná činnosl. au-pař, stáže, e dále
Všechny činnosti uvedené V bodu a-

3. sportovní pojištěnía pojištění spořt +

Pro tUristickó či pracovní cssty, př] kt6rých dochází
ke spoňovním aktivitám, ie nutné sjednat sportovnípoiiš
téní či pojištění sport plus, o rizikovostisportu pro účeiy
sportoVního poiištěni rozhoduje pojisiitel.

a) sportovní pojištění se Vztahu]e na tyto spotovní
áktivity:

aa) iízda na ]yžích, snowboarclu, záVodních bobech,
závodních saních a skibobu po Vyznačených tra-
iích (na s]ezdových traiích V době iejich provozu)

ab| skoky, lety a akrobacie na lyžích
ac)jachting na ínoři, nejdálé 3 km od pevniny, suríing

a WindsU,Jing
ad) sjižděníVodního loku do oblížnostiWW Vvčetňě
ae) potápěnís dýchacirn přístroiem do hloubky 30 m
at} vysokohorská tulistika do 4500 m, horolezectví

do stupně obiížno§ii 7 UlAA Včetně
a9) jízda na zvířeti.
ah) cyklokros a jiné s]lžděn í nároěných terénů na kole

b) spořtovní pojištění se rovněž Vzíahuje na náhra
du nákladú na pářací a VyhledáVací akce Horské
záchranné služby, pokud byly nutně Vynaloženy
v přimé sotlvisIosti se Záchrano! pojištěná osoby
V případě ohroženíje]ího života či zdravi, Pojistitel
neni povinen poskytnoul pojistné p]něni, jesili,
že došlo k úínyslnémU zneužití přivolání Hoíské

záchranné služby nebo pokud k ohrožení života či
zdraví pojštěné osoby došlo nás edkem jé]í hrubé
nedbalosti, porušením obecně uznávaných zásad
chovánínebo Védorného jednán Í V rozporu s pokyny
Horské záchranné služby,

c)spoň plus se Vziahu]e na tyto sportovní aktiviiy:
ca} ÚČast pojištěné osoby na o€anižovaných sponov_

riLI aklivitácl-. souŤěž|cn nebo připlavách na ne.
cb) V ostatnich ustanoveních platí smluvní u]ednání

pro sportovni pojištění,
d) spořtovní pojiětění §e nevztahuje na t),,io ěinnosiiI

da) provozování proíesionálního nebo Výkonnostnlho
soo.tu po dobJ ÚČasliná souléž'ch apiipravy 1a né,

db) Výkon leteckého a Voien§kého povolání,
dc) aktiVniúčast poj]štěné osoby na auiomobiloVých

ói motocyklo\,.ich soutéžích,
dd) Výkon ěinnosti pylotechnjka a kaskadéra,
de} provozování bunge€ jUmpingu, caňyonin9U, spe_

eologie,
dí) oroVolován i sk laloln,sř lJ. snoWlalllngJ, 'ylován'

a jízdy na snowboardu a skibobech mimo Vyzna-
čené katě, připadně na \yznačených tratích m]mo
!lČenou dob!r proVozu,

dg) proVozováním horolezectví technikou nejištěného
lezení,

dh) výpravy a expedicé do míst s extrémními k]ima_
tickými nebo přirodními podmínkami,



článek 3

Uzavření poiistné smlouvy, poěátek
a konec poiištění

í. Předpokladem Vzniku pojištění jé uzavření pojistné
smlouvy a zaplacení pojistného pojisliteli. Nabídku
pojistiie]e může pojsiník přjmoui iVčasným zaplace-
ním pojistného ve výši Uvedené V nabídce,

2, Pojisiná smlouva musí být uzavřena a pojistné zapla-
ceno před nastoupenÍín poiištěné osoby na cestU,
na níž sé má poiiŠtění Vztahovat, není li stanoveno
Ve Všeobecných pojistných podrnínkách, zVláštních
pojistných podmínkách anebo pojstné smlouvě jinak,

např v přípádě prodlouŽení poiišiěnidle odst, 5 tohoto

článku, soukroíné pojišiěn í nevznikne, néní i sp něna
podmínka uvedená Ve Větě předchozÍ.

3. Po]ištění Vzn]ká a nabýVá účinnošti nejdřive den nás e-
dujicí po zaplacení poiistného, ovšem nikolipřed daiem
Uvedéným V pojistné smlouvě jako počátek pojištění,
nenili V pojistné sm ouVě anébo Ve VŠeobecných Či

zvláštních pojistných podmínkách stanoVeno jinak.

4. Poiištění pro cesty do zahraniěí, tj, pojištění Léčeb
ných Výloh, pojišiěniplo připad úrazu, poj]šiěníodpo
Vědnosti za škodu zpŮsobenou na z(lraví Či majelku,
po]ištén í osobn ích Věcia cestovních ZaVazadel, ]sou-l]
splněny předchozípodínínky, tíVá od okaínžiku pře-

kročení slální hranice České lepubliky, nejdříVe Však
odé dne uvedeného V pojisiné smlouVě jako počátek
pojišiění.

5. Pojstlte může so!kromé pojišiěn í na žádost pojišiěné-
ho, pojistníka anebo jné opráVněné osoby plodloužil,
pokud pobyt, resp, cesta, na níž bylo půVodní poiištění
s]ednáno, bezprostředně časově navazlje nadobu plat

ného pojištění, ProdloUžení poi]štění dLe Věty předcho-
ll resp, uávlenl nalazujlci pojislne smlouvy. |e moŽné
pouze za podmínky, Že nová pojisiná sm]oUVa bUde

užavřena a po]istné zapaceno nejpozději posledníden
platnosti pojištění, na něž má navazovat,

di) sjížděníVodního toku siupně obiížnosii WW Vl
a vyšší obtížnosti,

dj) pohyb a pobyt V nadmořské V,išce nad 4500 m,

dk) holoLézectvísiupné obtížnosij 8 UlAA a Výše,

dl) potápění do hloubky Větší než 30 m.
dm) aklivlty s Wuž.tlír padákové lechniky (napi para-

g]iding, paíasailing, seskoky a léty s padákem),
létánim na rogaiu, záVěsným létáním, bezmoto
rovým a motoro!^ým léláním,

dn) akiiviiy V souvisiosii s lovem.

6. Pojištění zaniká nejpozděj Ve 24 hodin posledního
dne uv€deného V pojisiné smlouvě nebo náVraiem
pojištěného z cesly, přačemž rozhodujicí je ta událost,
která nasiane dříVe. NáVratem poiištěného z cesty sé
rožumí překročení siátní hranice České republiky, jde-
-li o pojištění pro cesty do zahraničí anebo náVratem
do místa bydliště, jde_li o c€stovní pojištěnipřo cesiy
V České rePUblice.

7. Pojišiěníse sjednáVá na pojistnou dobu přesně stano-
Venou V pojistné smlouvě, která Však nesmí být de]ší
než 364 dní.

a. K zániku pojistné srnlouvy a pojištění z níVyplýVaiící
dochází
a) dnem, kteni byl V pojistné smlouvě stanovén jako

poslední den doby irvání smlouVy, ij. Up ynutím
poijstné doby anebo,

b) náVratem poiištěného z cesty, na níž sé pojiště_
ni Vziahuje, tj. překroč€ním siáiní hran ce České
republiky jde-li o pojištěnícesty do žahraničí, anebo
do místa bydliště popi místa počátku c6sty jde-lj
o poiištění cesty V České republice,

c) výpovědi ze sirany pojistníka anebo pojistjtele a to
za podmínek stanovených V občanském žákoníku
anebo V těchto Všeobecných po]istných podrnínkách,

d)odstoupením poii§tníka an6bo poiisllte]e od pojistné
sm ouvy a to za podínínek §tanovených obČanskýnr

e) dohodou, kdy Vtáio dohodě musib]il Určen okamžik
žánikU soLlkromého poiištění a dohodnut žpůsob
Vzáiemného vyrovnáni závažků,

0 zanikne-li poiistný záiem
g) pojištění ze poiisiníkem Vypovědět také doručeníín

výpovědi pojistiteli nejpozděiijeden den před počár
kerl ooiištěnl, oojišIěnipa< zan,hre dorJče'liŤ \,}po-
Věd pojistitelia tíín Vznikne pojistnikovi nárok naVrá-
cení zaplaceného pojistného sníženého o náklady
spojené s Uzavřením poji§tné smlouvy a zánikem
pojišléní, Po daiu dohodnuiérn iako počáiek pojištění
je možné Vypovědět pojistnou smlouvu dle tohoto
odstavce pouze za podminky, že doba pojištění byla
sjednána na Více než 30 kalendářních dnŮ- V pří
padě Výpovědi pojistné smlouvy dle Věty př€dcho
zí zanikne pojištění doruč6ním Výpovědi pojistiteli
a poj]stníkovivznikne nárok na Vrácen í zaplaceného
pojistného sniženého o náklady spojené s uzáVřením
poiistné smlouw, zánikerr pojištěnía poměřné části
pojistného do dne, kdy byla poj]§titeli doručena Výpo-
Věď, ná lel,ml lak,adé doslo k 7ani8u poiišléni,



článek 4

Polistné a placení poiistného

í. Výše pojistného se uíčuje podle sazeb pro jednotliVé

druhy pojištění a je obsažena V pojistné srnlouvě.

2. Poiistné ie splatné v české měně,

3. Poiistné je pojistník povinen uhradit za celou doblr
trvání pojštění najednou ihned po uzavření pojistné

smlouVy, neby]o-1i ujednáno jinak,

4. Je- ipoi]stré hrazeno prostřednictvím peněžního ústavu,

ban}q ngbo provozovaie]é poštovních služeb, je pojistné

uhíazeno dnem odepúní celé částky poiislného z účtu
pojistníka na přis|Ušný účet pojistitele v6dený u banky,

o skuténosti dle věty předchozí, ij. odepsání pojistného

z účtu poj]stníka na účel pojistitele, musi být pojistitel

informoVán zpŮsobem plokazu]ícim iuio škutečnost

článek 5

Rozsah a splatnost poiistného plnění

1. Poiistitel plníu škodového pojiště.i pouze do \,.iše sku-
tečně \,ynaložených nákadů souviseiícich s nemocí, úla-
zem, poškozéním, zničením nebo ztráou osobních Věcí
a zavazadel či škodou na zdravianebo majetku. Náklady
d e Věly předchozi mUsí bí pojistiteli řádně prokázány,

2. Pojistitel plní maximálně do Výše sjednaných pojistných

částek, které jsou uvedeny V pojistné smlouvě, pňčemž

ce ková Výše pojistného p nění stanovená V pojstné
smlouVě s€ vztahuje na všechny poiistné událosii
\,znik|e na zá{lade uzavlere pojistne sírloLvy, l riž le
pojisiné plnění poskytováno.

3. Po isiné plněníie sp ainé do 15 dnů, jakm le po]isiite]

skončil šetření nUtné ke zjištění rozsahU povinnosti
plnit. Šeiřeniie skončeno, iakmile pojistitel sděli opráV

něné osobě Výsledky šeiření, N6může,li být šetření
skončeno do tří měsíců po ohlášenl poiistné události
pojlstlle i, pos^!.ne pojlstitel poiiŠtélemu na plsemné
požádání přiměřenou zálohu, pokt]d ]e jeho povjnnost
plnit nesporná. Nelze li ukončit šetřenínutná k zjištěni
pojstné události, rozsahu pojistného plnění nebo k zjiš-
tění osoby opíávněné přijrnoUi pojistné plnění do tři

měs|ců ode dne o7námenl, poiislilel olnarnovate'j
soell, píoč nelz6 setren Ukonč 1i

4. Pollslné phénilé splatnd v Česke lepLb||ce a V éesxelJ cJle,,Pro prepoČet.p,at; í{U/,, Dlar'reno \u.7ovn|10llsku. ktéry vydalá ČNB ], pracovni den V mésíci,Ve Kerém je pojistná událosi ljkvidováná

5. V přip^ad_ě phénÍVlce pq§tllelŮ ztéŽe Dojislné U(íálosli,plT , po|lstite| poJze V pon éřu Častky, ktelé,e povilenplnjt podle smjowy, k éástkam, k;eré jsou uhrnempoVlnnl plnjt vŠlchni pojlslitele,

6. V_případě, bylo u poiistitele sjednáno Více pojištění

:1"st_el1: 
ob9o|r a slelró llllko, je poj'stlle, povl.e.p'rí pouz€ z jednono poliŠtérl. a lo do vyše í)"ax,m,n,pojistné Čáslky,

. 
|""l:^" _!t r*|ryLío pojistné plnenl za šhodu..^_._l:,"",r" DoJlšlěny nalok na náhradu Vůčlt,etlosoDe, páhlenlo larok ořgcnžl ra oojst tele, d to ažoo vÝše polislneno plnéni. ktete po|išt;nérnu poslytl,

l^ýluky z pojištění

1. Poj,šle'r se nev7EhLle na polislné udalosn,
a) Vznik|e V důďedku Válečných ,Jdá|osti. obianske

VarkJ a terorislickych c,rrost, v ob'astecr, oo kte.
ry_ch Mlniste,stvo zahraničnich Véci ÓB nedoporučU|e
c€slovat z důVodU z,loršené bezpečrostnl s:h]ac€,tíva.é lrozoy Lerorlsllckycn útoků neoo z oúvoor.:vvsokého lizka únosů

b) záoit,nele obča.sky-l repokojl a stavkařl, í a kI6_rych se poiistena osoba pr'mo oodilelá
c) V?nik|e v sotrvis|osi s požiliír a;ebo požlval;Ť J|ko_

.. 
lo u F.oo nalykovycr ,álek či se žne J7:llŤ 'ékůd,:e:Ťl 

lňllm činepňhym důsled\em únlku]ad6r

_l 
re €rerg,6 č, 7árenl z .aoioé <1,v'llho Dal,va reboodpaoL

e, Vz..klF .rrtyšnyín jeonán,m poi:sŤéné osooy (vuélnépokusu o sebevlaŽdu čl sebepoŠkoleni) nebo iejimu"ry^ýnyn j€dnánlF p,on dob|Vm nraVůír č, p.oŤ
Uueclre z.Veznyín pláVnim piedDisŮ

í) VznklÉ V souvislostls onoíavou. ookuser. .ebo spa-cnanjm Úmyslne iresine činnóšt]

1{.j



článék 7

PoVinnosti poiištěné osoby a důsledky
iejich pořušení

1. Poi]šiěná osoba je pov nna zeiména|
a) pravdivě a neprodleně zodpovědět dotazy pojisti-

telé při sjednánípojistné smlouw
b) učinit vše k odvrácení pojistné Události a snížení

lozsahu jejich následků, zejména pak řidil se poky-
ny pojistitele,

c) informovai práVdivě a neprodleněo Vzniku, rozsahu
nás edkŮ pojisiné události, práVech třetích osob,

iakémko iV Vicenásobnóm pojištění a bez zbyteč-
ných odkladů předlož;t Veškeré podklady nutné
k Vyšetřen í pojisin é událost a posky,inoui pojst iel
Veškerou potřebnou souč]nnosi, bude-]i rnítnespl-
renipovicFostldle véty píPdchol za rasledo\ 2tl-
ženianebo znemožnění provedení řádného šetřé
ní pojisiné Události je pojistitel opráVněn pojistné
plněni př]měřeně snížit dle odst. 7 iohoto článku,
á so,Jcasn6obsa']J,e-l, olnámenl vedomé nepíáv-
d,Vé l eoo rí loe 7<,eslene poostaŤre uo4e ly^ajlcl
se rozsahu oznámené událosii, anebo zam]čí li se
ý rem védo,nó Loaie 'i(a lc se ,é,o _da osti, rá

11

g) ]ejichž Vznik bylo možnosi důVodně předpokládat
nébo o ktenich bylo známo, že nastanou již V době
s]ednání pojistné smlouVy

h) Vžniklé V §ouvis]oslis proVozovánim proíesionálního
nebo rylornoštriho špo.iL] ň| účaš'| ra orgd.,zov€_
ných soutěžích a přípravách na ně, neni]iV pojislné
smIouvě ujednáno jinak např sjednánírn sportovního
pojištění nebo jiné iorrny pojištění, které se vztahuje
i na pojištěníuýše uvedených rizik,

i) Vzn]klé V souvisLosiis provozováním riziko\^i,ch dřuhů
sportu (napi alpinismus, iyŽování n€bo snowboa.
ding, poiápění, horoiezectví, raíting a jiné sjíždění
d]Vokých řek, apod,), pokud neníVe smlouvě u]ed-
náno jinak aio např sjednánirn sportovniho poj]štění

reboJi.ré.oí-y pollšlěri ktere se V7lal, ,]e .J pojiš
těníVýše Uvedených rizik.

2. Dalšíspecifické VýlUky z pojištění jsou ve zVláštních
poistných podmínkách.

pojistitel práVo na náhradu nákladŮ úóelně B/nalo
žených na šetřeni skutečností, o nichž mu byly tyto

údaje sděleny nebo zamlčeny,
d) v přjpadě poiisiné Událostižbavii ošetřujícího léka

ře mlčenlivosti a na žádost poiistitele se podrobit

lékařské prohlídce u poiistitelem určeného lákaře,
pojištěná osoba je povinna na žádost poj]stitéLe
pieolo2 t i Úplrou lékařsko. dokLře']tac,.

e) úkonyvyžádané pojistitelem V souvis]ostis šetřením
pojiďné události provést bež zbytečného prodlení,

0 pojištěná osoba je povlnna při své čjnnosti dodr
žovat příslušná b€zpďnostní opatřeni Včetně pou-
žívání f Unkóních ochranných pomůcek,

E) po]ištěná osoba je povinna zaiistit úřednípieklad
Všech dokladŮ předkLádaných pojisieli. které jsolr

V iiném než českém, anglickóm. německém či
francouzském iazyce a to na své náklady,

2. V pilpadé po,istré Ldálost jé Do]išLéra osoba oov,'l1a:
a) řídit se pokyny pojislitele nebo jím povéř6né asis-

t6nční sIUžby
b) vždy koniaktovat asislenční slUžbu, pokud ie

nezbltná hospitalizace nebo náklady na lékařské
ošetřeníVčetně nákladů na léky přesáhnou V §ou

čtU hodnotu 10.000,- Kč po píovedenóm převodu

měny na cZK d e platného k!lzu ÓNB

c) Vždy prostřednjctvim ásistenční služby s nechat
pojistitelem odsouhlasit náročné Vyšetřer í (počíta
čoVá tomogíafie, ultlazvukové Vyšetřeni, endosko-
pické Vyšetřenr, které pojištěné o§obě V žahraniči
doporučil lékař

d) prostřednictvím asisienční služby požádat o zorga
nizování lepaviace do České řepubliký Pokud by
repatr ace bya zorganizována pojištěnou o§obou
či jinými osobami bez předchoziho Výslovného
souhlasU pojistit9le,ie poiisiiiel zbavén poV]nnost]

hradii náklady spojené s touto íepatriací, Poj]§tite]
je opíáVněn uložit pojištěné osobě náVrat ze zahra-
niční cesty a to za podmínky, že by návratem
došlo k sníženírozsahu pojistné ldálosti, Pojištěný
je povinen řídit se pokynem pojistitele k náVratu

ze zahraniční cestý V případě, že by pojištěná
osoba nesplnila poVinnost dle Věty přédchozí, tak
je pojistit6] opráVněn p nění přiměřeně snížit dle
odst. 7 tohoto článku.

3. Pokud dojde k přímému lylovnání nákladl] v zahraničí
pojištěnou osobou, je pojištěná osoba povinna \yžádat
si a následně pojistiteli předložit:

a) lékaiský nál€z o sVé diagnóze, provedených Výko-
nech a o předepsaných lécích



b) or g ná účtů ó íaktlr za provedené ošeiření kieré
prokazljiVýš nároků

c} po ce]níproioko , pokud pojstná udá ost nasta]a
V souVis ostj s dopravni nehodou.

4. Do} | d oó,|rlš-o osobé -',p U,dl, p po\ ll d o/ ld

nr t ]e] po] st tel neplod eně po náVratu z po]ištěné

5. Pokud došlo k odc zeni poškozeni nebo ziráié osob,
, ,l ,;, d /o,o,odé| lA po '.;rá osobé po i, d
neplod eně o]r]ás t po]istnoU Událost po]ici , Po náVra
tU z po]]štěné cesty ie pak pojišiěná osoba povinna
oh]ásii po]i§ino! Lrdálosi po]sntei a pied ožit Všech
ny požadované podk ady (b iže Viz čási V Po] šiění
osobních Věcí a zavazade),

6, Pokt]d doš o ke škodě na zdraví č majeiku a ex s,
iLr]e podeziení z llesiné č nnost , ]e po] Šiěná osoba
pov nna néprod eně nahlás t poiistnotr událost po ci ,

Po náVíatl] z po]šténé cesiy je pak po]štěná osoba
poVinna ohlás i pojisinolr Udá ost po]ist]te]i a pied
ož i Všéchny požadoVané podklady (b iže Viz část
V Po]ištěniodpovědnosi Za škod!),

7, PokL]d mě o porušeni pov nnosiísianoVených V těc]r-
to Všeobecných anebo zV ášiních poj stných podmin
kách anebo V poi siné sm ouvě podstatný V]iV na VZn k
poJcl'ró Jda o)" Aj, pl_b-.l ,éDono.,\ól,.-|,o- d_

| -j Lr J, -dLL " "bo " 7,r-ěr .eoo _,:--| ,,.A
po]i§iného p něníanebo znemožnio před oženidokla
dů o 1om, že ke Vzn ku škody doš o poj sinoU událosií
Ve smys]U iéchto pojsiných podnrínek, nrůže poiist
tel po] Stné pněnísniž]t únrěrně tomu, jaký V iV mě o
toto por!Šeni na rozsah Jeho poVinnosi p n i, Poklrd
po] štěný č opráVněná o§oba nesp .í sVoLJ pov nnost

" 1-p:édlo! oo o- 1ó,, pooklad) ,-|l e po o l-
Vzniku po]istné Udáost a jeiiho rozsahu nenipojsire
pov nen p nii pojisiné plněnÍV rozsalrL] který se Vzta
lrUje na pojsiné p]néní, které neni možné Z důVodu
Iepřed oženi dok adů ob]eki Vně po§oudit

8. Předclrozí ustanoven i se týka]i p řim ěřeně též pojjsiníka,

9. Pojsi|ie žádnýrn způsobem neodpovídá za dostup
l o,' lo, sJh á ,,o,ei oo)t , o d ,p ld|d o( | ppl'é

*lar\ek a

závéreěná ustanovení
1. Pisemnosl zas aná nebo předaná poiisi tel se považUie

za dor!čenou dnern. kdy pojst]tei potvrdi]é]i převzeti,
2. Před !zavienim po]istné srír oLrVy by y Zá]eínci o po]iš

těni, resp pojslnikovisděleny údaje V soL] ac]U s Usta
novenínri § 2760 a 2774 občanského zákoníkU.

3. Všechnyspory Vyp ýVajícíž cesiovniho po]rštěninebo
V souv s ost s ním vzn k|é, bldot!. nedojde_ i k do]rodě,
řešeny ! přís Llš|ého obecné|ro souc]U V České reoub_
iicé pod e českého práVa,

4. Připadné spoiřeb]te ské spory mez pojstite em a spo
třeb ie em ]e nrožné řéš]t rovnéž m rnosouc]ní cestoU
V iomto případě nrůže spoiřebiie kóntaktovat sub]ékt
m mosoL]dIiho řešení spoiřebitelských sporú. kielým
]e Ceská obchodniinspekce, Ústředni inspekiolái -
odděleníADF, Štěpánská 15,120 00 Praha 2, emai :

adl(scoi,cz: VÝ,eboVé silánky hitps]//adr,coi.czlcs



ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY

čÁsr t - pgJtšrĚHí t-Éčse[ÝcH
vYLoH V zAHRANlcl

Porlštění léčebných výloh v zahraniěí sé
siednává iako poilštění škodové.

článek 1

Pojistná událost

1 nJ'né zubniošet;erl k 7aTe7€1: bolerŤ,
Z pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákladŮ
na ošetření pojištěného, ke kterému došlo V důsledku
pojisiné události, přičemžnezbytnými náklady jsou nákla-
dy. kteréjsou z lékařského hlediska nutné pro nezbytnou
lečDL či o§etreri _razJ arebo \Znlkle1,o oremocněr',
Za nezbyiné náklady se nepovažUií náklady na léčbu či
ošetření, kielá neníz lékařského hlediska nezbytná,

3. Je,li V zahraniěí hospitalizována pojištěnáosoba edélka
předpokládané hosp ia|izace ie deší než 10 dní, hradí
pojistitel náklady nadoplavu jednoho rodinného přísluš-
nike, zákonného zástupce nebo iiné pověřené osoby
(dále jen 

'osoba blízká") do místa hospita|ižace a uby-
tování i6dné osoby blízké (dále ]en 'pojišiění 

pro případ
přivolání opatrovníka"). Náklady na ub}'lování osoby blk-
ké jsou omezeny limitem 1 000,- Kďnoc a max, 5 nocí
na ]ednu pojistnou událost. celková max, Výše nákladů
pojištění pro připad př Volání opařovníka je uvedena
V pojistné sm|ouvě.

4. Pojištění léóebných Výloh zahrnuie repatriaci pojiště-
né osoby zpót do ČB, pokud tato repatliace s léčením

l, Pojistnou udá|ostíVe smyslu těchlo poji§tných podmí,
nekje:
a)úraz nebo némoc, ke ktenýín došlo během pojistného

oMobí na úZemi, na které se lztahuje pojistnáochía-
na, a kieré vyžadují neplodlené ošeiření nebo léóení

2. za součást ošetření či léčení se V souvislosti § pojistnou
událosiípovažuieI

a) lékařské ošetření Ve smyslu poskytnuti nezbytné pďe
b) léky a obvazový materiál předépsaný lékařem
c) hospilalizace
d) přepláva do ne|bl,žš,ho 7dlavolnlckého zařizeni

nemoci či úrazu bezpíosliedné soL]visl a je 7 lélaíškeho
nled sha_rLirá, V piipaoě L.nnipol šrěle osoby./ah.'rJ-
|e pojiŠténi l€aebných Výloh l .epalrlac:lélesnycl- oslat_
\U oo írlsla Ýva eho byd, šré, BeparriJce se nevztanule
na llnoLr osobu néž na po]istěnoU osobLJ,

5. zpúsob ř€oatnace VLe-ré zvo|eleho oooravn,ho pro_
slředku á terrn,4u reoát,iáce Uóuj€ pojlslliela to V zav,s-
osí, 4a \onkíelnl pollstne Jdalostl, Pli rozhodovávani
vycháZ'poj,stite le,m€la 7 '6kalskych a jhýcl odbor
nych žprav, V piipadé, ze bude repátnace uznána léka.řer.laj,o mož.á a nebLoe pojišŤelým a^ceDlovára, tl,poj|stená osoba nebuds ,epal.iovára Zpéi do ÓR dl;pokylů pol,slitele, je polsriIel 7baven po!jnnosti hra-d. ,láA|ady na dals oset;€.r,či da|š| íeoatnace, Po\Lo
nebUde repalliace pojistllele dopoluČena a poJlšténá
osoba přesto podstoupí, na základě Vlastniho rozhod_
nutí, ceslu rpét do ČR. nenese poj,stitelžad']ou o(tpo_
vednosl zá ras'ed,(y s t,m spolene. a Ťuož neposkrne
pojistné plnéníza případné škody na zdravi, které ioutoceslo! lpél do ÓR vznikly, zelmena pak nenese odpo-
véd.rosl zá zno.Še 1, zdravotř lno stavu polstéae osob),

6,.o,"lyoé.U dopravnlho prostiedku Iozhoouje vždy poj|si;_

le'a 
potstěnáosoua.e povinra sé iíoit,e|,o ookyny a lo

nelen pokud ld€ o díuh dopravnlho plostiedku, a|e l ler
m n repaiřiace. V přjpadě, že poj]šiěná osoba žVolíjiný

doplavni prosf;edek k repalrlaci, než po],st lel6rr urče.
ny,1"h |é po.isl:lelopráVren po§ky.tnoLl plnénlza iento
jlny dooídvní orost;edke-n pou7o do Výip.aklad.], ktete
by rynaloŽllna dopravn| proslledek Určeny po]lslltelem,

výluky z pojištění

l. Pollslilelje klomé Wi|Ul\ Uvedelych Včásl l, ť'anek 6 dále
7oáÝen povirlosn poskylnoLl pol,stne phénl. joe-,io,

a) cestJ, Keíá byla oodn krLla za Lčelerr léčby.eoo
pokud jde o léčebnou péči, o které bylo již přéd
započetim cé§iy známo, že se musí V době cesty
uskutečnit,

b) nák]ady spojené s léčením chronického onemoc,
ně.rí rebo orenoc,ler , k.e.ýn po.,šŤé,la osoba
v,den počálku pollŠiénítlpéla nebo o ném Védé|a,
i když dosud nebylo léčeno (Výše Uvedene omezBní
aeplali olo pi|pady,ruín6. neoclk|adné p€č6 V silJ,
ac , hdv lde o ak.]tn| nobezpecl ohrozen, livold či
odstraněn í akutn ích bol6sii)

c) onémocněnl, íecdivujicl V průbehu mlnulých 1 2 mesíců
d) Vys6tře.l (včetré laboralorního a u't,azvLkového/

ke zjiŠtění těhotenství
e) těhotenství a jeho veškeré následky a komplikace

l

rc
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včetné ooíodt] s VýliírkoL oelorostied,iho olr"o

zenrzivora matr.y eiaitete, maxima|ně vŠak do 28,

iln" ij"o*n.''r,, ",a,ěíné 
pňerušení lěhol enství

o 

".c,;.pl.o"a", 

vyšetieni a léčbU nép,odnosti,

nákladv na antikoncepci
ol oohtavně ptenosne nemoci či AlDS

ři Ia,.'"" ra""""',nolkovana odbo,nyr lékařem
"''."an"a"". a..síaíi€, ultlaZVUková lyšétíeni,

J.ao"xooi.t. potuá ,in,ada nákladů nebyla píedem

odsouhlasena poiistitelem

n -lu"",,"", o-""a"v, ro'troh Vvšetieri, o'hováni,
" i.i,i'ii,"."' o-""oury, 1aÁ|ady s pooytem v lá7

i]"i, 
"""",-'n", 

,'"vovnách a podobných 7ai;-

,"ni"i ," ,:,ea". ree"unych nebo rehabllilačnich

j) ;odpůlné leky či V tamlnove píepaíáiy

k) náklady na nadstándaídni pecl

ll kosmetlcké zákíoky

-iii*i"ou * ,n".*^ a opravy píoléz - onopedlc-
'il ,Jni. o.rez, epitez, bryll, konlaktních čočel,

nébo nasIouchacích přistrojů

"' 
;;J;;, Lhonů nlro 7dravot,,c\e 7a1,7eri,

"' i 
"-."-Óro";oi 

r"r.", reoo 7díavotn'sešr"a mailci

k úkonu kvalifikaci
ol iJeni, r,i"re nen,uooecky u7náVáne či léceniíodin,

''n-9-m pirstusnikem potišléne osoby nebo osobou

pojištěnéosobě blízkou

o) dušev' i, psycnlc(é, ,leJ,ologÉxé zmeny č, po'Uchv

li.a"i""ii"úo 
" 
n"*o s nim spoienycn (napi zho-

'' i"J...:'r"*,,.n .*.o) s výjlmlou ošelřeníakutní

Lolesti, maxrmátně všat, do výše t0 000 Kč,

čÁsr ll- PoJlšTĚNí PRo PŘíPAD
URAzU

Poiištění pro případ úrazu 5e sredíává jako
poiištění obnosové.

c) Vymknutí končetin, stejně jako natržení nebo odtr-
ženíčásti končetin a svalů na páteři, šlach, Vaza-

va a poUzder kloUbů V důsledku náhlá odchylky
od běžného pohyb!.

4. Úrazem n6jsou:
a) nemoci Včetně iníékčních nemocí
b) srdeční infarld, mozková mrtvice, amoce sítnice
c) duševníchoroby a poluchy, a to i když se dosiavily

jako následky úrazLl
d} nádory zhoubné i nezhoubné
e) kýly Všech loka]izací
0 zhoíšenínemoci násl€dkem úrazu
g) aseptické záněty tihových Váčkl], šIachových

pochev a svalových úponů (bursitidy, epikondili
tidy, mpetigment syndrorn)

h) př6r!š6ní degenerativně změněných orgánů rnalým
nepřímým násilím (Achillova šlacha, meniskUs)

i) náhlé ploténkové pát€řní syndíomy, poškození
íneziobíatlo\^ich plotónek

j) krvácení do Vnitřních olgánů a do mozku
k) poranění břicha n€bo podbřišku, pokud Vzniklo

V důsledku zd ravotn í predispozice pojištěné osoby
l) organicky podminěné poruchy nervového systému,

Vyjmá organicloich poruch nervového systému, způ
sobenych oíganlc<ým poško7F.írr oň úrazu,

článek l
Poiistná událosi

í. Pojistnou událostí Ve smyslu téchto pojistných pod-
rnínek je úraz pojištěné osoby, kterým bylo pojištěné
osobě poškozeno zd.aví anebo zpúsobena smrt,

2. Úřaz je porucha zdravi způsob9ná pojištěné osobě
nezáVisle najejíVůli, náhlým, násilným a kráikodobým
působením vnějšich vliVů Včeině pljsobeníVlivů che-
mických.

3, za úaz se též poýažuje:
a) utonutí
b) iělesná poškozenízpůsobená popálením, b]eskem,

elektrickým píoudem, plyny nebo paíami, požiiím
jedovatich nébo lepta\.ých látek, s v,ijimkou pňpa-
dů, kdy se úč nky dosiav]ly postupně

,

1

|,..
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článek 2

výluky z poiišiění
1. Pojistitél!e kromě výluk Uvedených v části l, článek 6

dále zbaven povinnosti poskytnout poiistné plnění,

jde,li o úrazy:
a) způsobené psychickou poruchou či porUchou

vědomí, srdečním infarktem, mozkoVou příhodou,

épileptickým záchvatem, cUkrovkou apod.

b) kt6ré způsobilydrobné poškoženíkůžé a s|jznic, ale

majíza následek VniknUtí infekěního činiie|e, kieni

dříVe nebo později Způsobí onémocnění (toto se

n6vztahu]e na vzieklinu a tetanus).

2. v přípédé úlazu způsobeného ziéVným přeceněním

Vlasiních tělesných sil, schopnostia znalostí, eventu-

álně n€dbalostí, je poiistitel opráVnén snížit sVé plněni,

3. Pokud k následkům úrazu pňspěly i nemoci nebo těles-

né vady poiištěného, dochazí ke kráceniplněníV pomě-

ru k podílu spolupůsobení nemoci nebo tělesné Vady,

ěinGlitento podil alespoň 25 %.

článek 3

Poiistné plnění
l, SmŘ pojištěného,

Zemře-li pojištěná osoba do 1 roku od pojistné Události

na následky úrazu, vzniká náíok na poiastné plnění ve \^iši

pojistné částky sjednané pro připad smrti. od poiistného

plněníse odečte ]iž 4/placená částka plnění nebo záloha

na plněníza trva]é flásLedky tohoto Úrazu,

2. Trvalé nás edky úrazu.

Trvalými nás edky se rozumíiakové následky úrazu,

které již nejsou schopny z]épšení, ij, ]de o trvalá oVl]V-

něnítělesných a duševních íunkcí
Pojisiiiel má povinnost plnit za tNalé následky Vznik-

lé následkem úlazu, které obiektivně nastaly béheň
jednoho roku ode dne úrazu. Plněnizatrvalé následky

mUsí bÝt poskytnuto béhem jednoho roku ode dne

úrazu jen tehdy, pokud je lékařsky iednoznačně sta-

noven stupeň záVažnosti trvalých následků, Pokud
jé zjištěn násiup irualých následků během jednoho

íokU ode dne úrazu, ale stupeň závažnosti řvalých
následků ieště není lékařsky ]ednoznačně stanoVen,

poskytne se plnění téprve po up]ynuií jed,oho íoku

ode dne úrazu,

slLJch iednoho ucha 15 o/oZákladern pro hodnoceni třVa ých nás edků úrazL] ]e
iabu ka ó. ]]

TabLr ka č, 1 pro hodnocení tlvá ých následkrl úrazu pi]

úp né ztrátě orgánu nebo úp né ztráiě íUnkce
jedna hoíni končeiina od ramenního k]oubu 1a ó/.

]edna hoíníkončei]na do Výše nad loket 65 %
jedna horni končetina do výše pod loket

sluch jédnoho Ucha V případé, že pojištěný
j'ž trpél ořed jíazeír hl,]choiou ně d,uhé Jcho 45 yo

sínysl Čichový 10 Ó/a

smygl chuťový 5 aÁ

Jednotlivé píoceninísazbY se sčitaii, poiislné p]nění nesmí
V ádném případě přesáhóoul 1 00 % sjednané pojislné částky,

Neize,li Vyhodnotit rozsah trvalých násl€dků úraz u podle
tabulky č. 1, stanovíse rozsah trvalých následků lékařským
posudkem s ohl6d€m na mlíU funkČnosti poškozeného o€anu.
Pokud se ívelý nás]edekÝká čá§t těla nebo o€ánu, heé byly
poškozenyj]ž před úrazem, sn íží po] siiiel sVé p něníza trvalé
následky o lakto zjišlěný lozsah předchoziho poškození.

jeden jiný prsi
jedna dolní koněetina až do Výše nad

]edna do ní končetina až do Výše

jedna dolní končetina do poloviny ýtka
nebo iedno chodidlo
ieden pa ec u nohy
jeden jiný prst U nohy

60%
2a aló

10 o/D

5 ó/"

7O a/o

60%

50 ó/Ď

5y.
2 o/o

]00%
35%

zrakjednoho oka V připadě. že pojišiěný již

trpěl před úrazem slepotou na druhé oko 65 yo

sluch obou Uší 60 %



čÁsT ttt - pollšrĚní osoeHícrt
VEC| A ZAVAZADEL

Poiištění osobních věcí a zavazadel
sé siednává iako poiištění škodové.

Cril.ť,ak 1

Poii§tná událost

1, Po]]šiéníse sj€dnáVá pro připad:

a) krádeže Věcl V oL]pánim, pokud pachat€] pro

kazaie]ně překona přékáŽky chránicí po] šiěné
věc před odc zením, Pokud doš o ke krád-,ž Věc

Z motoroVého Voz]d!a nebo obytnélro při\,ěsu,
je poj si iel pov nen poskyinout poj Siné p]rění
poLrze pokL]d po]išiěná osoba Věrohodně pro
káže že k V o!páni nédošo V noč|ic], hodnách
(t], nrez 22.00 a 6,00) a so!časně byla zavazad a

Lr ožena V Uzanrčeném zavazad ovém prostoru

rnotoroVého Voz dla V L]zamykatelné pij]rráclce,

V !Za]nykaté ném siiešnirn boxu nebo V obytném
příVěsL] iak, ž,. nébyla Z Vnějšk! Viděr a vozidlo by o

zce a Lzarnčeno a r.ě o úpLně Uzavřena Všechna

čiánek 2

Výluky z pojištění

1. Pojišténise nevztahU]€ na škodu na Zavazadlech způ

a) krádeží, kdy sipo]]štěná osoba nepočina a tak,'ak
by Vzh|edem k podmí|kám by o obvyk é a možné.
aby ke krádeži Iedošto

b) krádeží zavazacle] ze stanU nebo obdobnélro žaři
zení rna]ici nepevné stěny č] stropy z piachtoVin,
apod,, a to an tehdy byl ti stan nebo obdobné
zařížení!zamčenó

c) kapesnikrádeži
d)ztráioU nebo žapomenutírn Věc po]]šiěným nebo

ponechánim Věci bez patř]čného dozoiu

2. Z pojštění]soll Vyioučeny:
a) penize, s.něnky šeky, cen ny, Vk adníknížky p a

tebnikarty obi9ace akc e. Vkladové ]isty a obdob
ne c€nné papíry cestovni pasy řid čské průkazy,
]ízdenky elenky a jiné dokiacly a průkazy Všeho
drulrL], Po]]šiěnise Však Vziahu]e na nák ady spo
]ené s obsiaráním nálrradnich dok adů V Zahraničí

b) k eioty, Věc ž drahých kovů a dřahé kovy
c) Věc sběraie ského Zá]mu, staložinost], Vec !mé_

ecké a h storcké c€ny ajné cennosi

b) oLrpežného přepadeni, pň kierérn se paclraie
zmocn po]štěné Věc Způsobem, při němž použi
prot po] štěné osobě násiinebo pohrnžky bezpro
§tředniho rás i

c) poškožení nebo Zničeni Věci V důsledku ž Ve ných
události ktelá neby a způsobe|a po] šiěnou o§obou

d) poškození nebo zničení Věc Vodou Z Vodovodniho
Zařizení kieré neby o Zpúsob€no po] štěnou oso-

e) poškozeni, zn čeni nebo žiláia Věci při dopravni

í) poškozeni, zn čení nebo ztráta Věc V sou\r s osti
§ iěžkým úlazem pó]jšiěné osoby

g) poškození, zn čeninebo kládež Věc , ke které doš o

V době, kdy by]a svěřena dopravc k přepravě

na potvrzenku Iebo pod e pokynů doplavce u o-
/ó, uo a oo - o, oi"o,", ,

2, osobninr]Věcm a zavazadly sé rozurn íVěci osob r i poiie

by, obvyk é pro dáný účeL cesiy, které s po]išiěná osoba
Vzaa na cestu nebo s j,. plokažate ně pořid la běhern cesty

d) moioroVá VoZ c]]a, piíVěsy, rnotocykly. motokola,
-o|o-Ja o,, d oodob,]é la;7e- ,J.l,|,oo,ó.
doVým pohonem. leiad a. roga]ia ]oclě, plaV d a
apod. Včetně ie]]ch přislušenstVi

e) Věc s o!žíci k Výkon! polo ání nebo Výdě ečné
činnošt]

g) záznamy na nos čich zVuku a záZnarnu, př padně
na ]iných iníorrnačních a řidícich sysiénrech

h) elekiron cké hry a ]ejch přis]!šensiýí
ch} íotoglafcké a íilrírovací přistro]e, počitače, mob ni

te eíony, přistro]e al]d ovizuálniiechniky, Veškeré
e ektronické a optické přisiroie a jeiclr příslušen
siviumisténé v žavažad e odevzdanérn ]eteckérnu
dopravc] k přepravě

l

ělánek 3

Poiistné plnění

1. Pojistiiel poskyine k úhradě Všech škod na Věcech
a zavazad ech, ke kterJrm doš o během pojišiěné césty
po]istné p nění nrax]má ně Ve Výši pojistné čásiky sia_
novené V pojistné smiouVě, Škodaje prinrárně hrazena
UVedením Věcido předešlého siavu, tj, opravou poško_
zeného zaVazad]a,

l
l

l



*|á",ah- 4

Povinnosti poiištěné osoby v případě
poiistné události

1. Polišrěná osoba je V piípadě pojslné Lrdá ostipov]nna:

a} _(," , 7d\.llóo-, ,éo,od,é ,e, l, 1" |e l,ó,A,o nel
-'.' 

.,-,- , oo, (,A-cdo,1,oJa" oo,",,o,e hal

s .,!,d. ' po'(Fl, l o,olo,o p,o'o,o'-L", oo, ,L o

",;, " "" 
,_"./ . -c ,.l, " ",á o ",, , , 3,

5oo ď, p, o _e' řoA o,n oo -e

. e. , iorcn, oos,o ! oa.' A| , ", - o ,d d

?.la bV o Voz d o řádně zabezpečeno],

b) ! ol !"oÉ /Lldl, ol eoo oos!o, é, ,d ',,a/"o'"t,
oo,,o _b,ro a,,1 _aílA, lo,'l t

u provázovate e zařizení s!é přávo na náhradU

škody,

2, Po,r,,dll_po,l-,é.é.,, e oo,cl,r- o,
- 

;) " "- ,, "p.",-e oo , , o, ,od o_1 oo, ,l,é

;i 
" "" ",, "", "- á" od,

-'r".,, - o"., " "
sianovení jelich hodnoiy

c) přecl]ožit potvrzení oíg an]zace odpověd n_Á za škodLr

naoř lrote , přepravce

ot p.-o , -,'r-,- j é, oo_ "o 
o \o jo ,,oo o ooí , ó

€] DledLoz]l dol áclo 4olrpanLdo ]ozid a

;;;;" " r,dod,po tl,,é
' 

".,,eone 
oo, "o ,,,o, ," pol,l-, Uod o,1 , l dor

oo, "o o 7p]-oo, o'"ro,]J, o,A!d,,e, ,-,,, r1

ue"l or"a oa"lr"ni. " 
poivlzením seznamLl ódc -

"n," 
,L,a ,r]cn ,,oo /| j(é'l" h ," , \,,,"d,

.;" 
""" "".,.;" 

á,,", ,,F ró

r.onecneno sevenr h ad polsiel,ré osobJ

Po ,5,""a o oDd " oo " . o,eo 07 , oo, '"o, -' 'd\ J

;.,.;",,". ,"" 
"" 

e,é,AŤo,e,dol ,l,^ po i

iěná osoba pořiztJie na Vlastnínák|ady

ěÁsT y - PoJlšTĚNí oDPoVĚDNos_
Tl zA sKoDU

Poiištěňí odpovědno§ii za škodu
se siednává iako poiištění škodové.

*|árlqk 1

Poiistná událost

1. Z poiištěni odpoVědrosti za škod! má po]ištěná
osoba práVo, aby Za ní pojsttel uhrad škodu, která
byla způsobena poištěnoU osobou a za kiero! po]jš

iěná osoba odpovidá pod e práVnich předp sů siáiu,
na jelrož území by a škoda Způsobe|a,

2, Po]]šiěni se Vztahu]e na odpovědnost za škoc]u
na ž Votě a zdravín€bo na Věci, popřipadě z niVyp ý
Vaiícij no! ma]etkoVo! škodu,

3. Po]istnoLr Lrdálostí]e Vzn]k škody iřeií osobě, která
nastaa př běžné a obvyklé č]nnost po]šiěné osobv
a za níž ]e pojšiěná osoba práVně odpovědná d,.
právnich piedp sů stáil], na ]ehož úžerní by a škoda

ř}láfiek g,

Výluky z poiištění
Po] štěni se neVztalr!]e na odpoVědnosi

a) UznanoLr nad rámec sianovený právnimi předp sy
b}způsobeno! dlženínr nebo poUží\,áním dopravních plo

středků, etade nebo p]av]del

c) kierou pojštěná osoba zpťrsobja sama sobě, ólenůr
spo eóné donrácnosi, osobáii bLízkým pojištěné osobě
nebo osobám po Šlěnýnr toltéŽ po sinoL] smlouvoLr

d)způsobenou na Věcech Vypůičených najatých. svěře
nýclr do úsc]roVý. č předanýclr po]štěné osobě do !ž
Váni, drženi, k přeplavé č zpracování

e)způsobenoU na Věcech kielé po]ištěná osoba Užir:
neopráVněně

0 způsobenou př výkonL] povo|áni podn]kání nebo jni
Výdě]ečné činnosti

g) způsobeno! provozováním §poňů na ] né než rekíeačl

h)způsobenou V soUVis osiis plovozoVá|inr lz kový.
drLrhů spoř(u (napi yžování. snowboarding, potápěr
hoíoLez€ctvi rafiing a ]né s]ižděn i d ivokých řek, apoci
pokL]d neníVe snr ouvě Lr]édnáno jnak

i)způsobenou V souv]sost] s provo7ovánínr ioVU

i) způsobénoU na ž|Voiním prosiředi (napi kontam na:

lody půdy, ovud!ši, poškozenínr íóry a fauny apod

áa



k) způsobenou zviřaty, která vlastňí nebo chová poiiště,
ná osoba, nebo osoba, za kierou má pojištěná osoba
zákonnou zodpovědnost

článek 3

Poiistné plnění

1, Dojde-li k pojisinó události, pojistitel posk!,tn€ pojistné
plnění do Výše poiistné částky uvedené V pojistné smlouvě,

2, Rozsah plnění pojistiieie, V jakém je pov nen nahladit
škodu zá poiištěnou osobu. je limitován rozsahem škody,
za kIelou oclpovídá pojišténá osoba poškoze'rémJ,

3. Výše škody musí být poiistiteli řádně prokáána.

Ólánek 4

Povinnosti poiištěné osoby v případě
poiistné události

,l. Pojištěná osoba je opláVněna uznat nebo uhradit škodu
pouze s předběžným písemnýrn so!hlasem pojistitele
nebo ]ím pověřené asistenčn í sLužby,

2. Poj]štěná osoba]e poV]nna oznámit n€prodleně přísluš-

ným po]icejnírn orgánům každoLl škodníudálosi, která
vznikla za okolností Vzbuzuiících podezření z hestné
ěinnosti a dodat po]]si]iel po icejní protokol přgLožený

do českého jazyka.

3. Poj štěná osoba je pov nna V případě pojisiné udá osti
iníormovat nejbližšipolicejní stanici a vyžádai si poli
cejní protokol. Dále je pojištěná osoba povinna zajistit
svědecké Výpovědia písemná prohlášen í svědků (Včei-
ně]ména, příimení. adíosy a popist] případu)a iyto sku,
tečnosti nechat zanést do policejního ploiokolu,

4. Pojišiěná osoba je povinna neprodleně nahlásit pojisti-

teli Vzn]k Udá]osti, ktérá by ínohTa být dŮVodem vzniku
práVa na pojstné plněni,

ělánek 2

l)způsobenou iz nedbalosti j né,rr U zavlečenim nebo roz-

šřením nakažlivé choroby lidí, zvířat nebo rost in

m) lpŮsobenou zásáhem do osobnoslnich píav a práv

dušsvniho Vlastniciví včetně práV \,ryp )'vající z ochran-
né známky, Vžoru, názvu, čipatento\^ich práv

n) způsobenou ireslnou činnosti,

5. PďSlena osooa le povInnd p,oleonal s DoJlsLte,en-
lakehol,v pouŽti právnich slUžeb. ňrdil se pokyny po'|s
lne|e a pokUd lak pollstite| řolhodne, nec|^át se zaslJ,po\,at D'áVni.n zásrLDcem Jlcenyrr poi'sl,1elem

6. P_o|:slérá osooa l€ pov,lna oieo|ozll be7odkldole oo,,stlle]l ýš€chny Dotieone l.íolrnace a doh|ady o Vzn,nL
pojistne iJdalosli(napi pollcejní protokol. |mena a adíe_

:r^":::"a"if.. osob á piioadnycn svéd<ů d j€jicFplsennd ploh|jšén,. dok|ao o VÝs'v2n,k,e škody/, htere
sl po|lsnle| Wá.já

šá3lio PoJlšTĚNí zlMNícH

ffj§.'# .'iHli::portů s9 sjednáva,í jako

Í. Pojištění úhrady nákladú ná zapůiéénínanradního sportovniho vybavení

Pojistná udátost
:^"]'_1l"l '" zalvazuIe JhradlŤ náklaoy .á lJoůjče.ralradnho sponovriho vyoaVe,ll poj,slÁré osooy V pllpáo€, že doŠlo ke klddéŽj sportovniho Wbaven| DoJištérI
osoby.

výluky z pojištění
PoliŠte,ll se nevztanJje ,ra piipaoy idy pojlšléna osobaponechala sportovni vybaveni oe7 pati|čneho doloru,

ll
§.

: :)a
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článek 3

Poiistné plnění
Doide-li k po] stné udá]osi , po]]stiie poskytne pojlsiné
pl,lA, , oo l}še ča\,l) J\ede-é \ po l:.re sŤ ol.ve

článek 4

Povinnosti pojištěné osoby v případě
pojistné události
PoIišléna osoba je V piipadé poJlslne udalosti povlnna:

a) Krádéž sponovního Vybavení neprodleně, tj, V místě.
které je nejblžšímíslu po]istné událost, ohlást po icii
a nechat si Vysiavit poLice]ní protoko,

b) Po náVíaiu z pojištěné cesty oznáínii pojistitel pojisi
nou událost, předložit policeiní protokol přelože.ý
do českého jaz yka

c) Předloži doklad o Výš nák adů spoj€ných se zapů|
óenínr náhradního spoňoVního Vybavení,

2, Pojištění p]o případ nevyčeřpání
hodnoty skipasu

článek 1

Pojistná událost
Pojistnou Událostíjei

a} Vážné akuiní onemocněnínebo Vážný úraz pojišiěné

b) smrt poj šiěné o§oby nebo rod nných příslUšníků
a osob žijícich Ve společné domácnosti

c) krádež nebo Vloupán' do místa trvalóho bydliště
anebo do podnikU, ktérý ]e Ve Vlasinictví pojištěné

d) zničeni, poškozeníč ztráa ínajetku pojištěné osoby
živelni událostí

e) násilný ilestný čin prolipojišlěné osobě nebo íodinným
přislušnildm aosobánr žijicím Ve společné doínácnost],

článek 2 článek 4
Výluky z pojištění
1. Pojištěni se nevaahuje na zdravotní komplikace V důsled

kU těhotenství, které bylo ziištěné nebo z]i§titelné před
sjednáním pojištění,

2. Pojišiěnise lovněž nevaahuie na zdravotní komolikacé
žpůsoopne chronickym onemocnénlm poilštěné osoby
existujícím již před siednáním póiištění

článek 3

Povinnosti pojištěné osoby
í. V případé poiis1né Udá|ostije pojištěná osoba povinna:

a) předložit lékařskou zpráVu s uvedením diagnózy nebo
úmrtní]isi

b) předložii police]ní hlášení nebo poivrzení místních
orgánŮ, pokud jsou příčinou zrušeni cesty jiné než
zdíavotni důVody,

c)předložit doklady o zaplacéní skipasu, Včetně uvede_
ní přesného období, pro kteró byl skjpas zakoUpen
a uvédeni datá, od kterého nébyla siUŽba ěerpána.

Pojistné plnění
Dolde li k pojlstné uda'osli, pojisnle,posňyl.le po||sl.lé
plre, l Ve vyši 80 0/o shJ.eč-e Vz,lik'ycl- 1akládŮ, í,rax,
do Výše poj]stné částky Uvedené V pojistné srnlouvě,

WW,r



ěÁsr vl - pollšrĚní zpožoĚHí článek 3
ZAVAZADEL

|!ij

Poiištění zpoždění zavazadel se siednává
iako poiištění škodové.

Ó|ánek ,l

Poiistná událost
Po]isinoll Lldá ostíse rozumizpožděnídodániřádně reg S

Ýovaných a odbavených zavazade po]]štěného eieckým
dopravcem o 6 hod n nebo Vice od okarnž kU přsiání
poi šiěného V cíoVé destinaci, kteíá se nac]ráži řlr mo
území České repub ky,

článek 2

Výluky z porišiění
Poj štění se nevzia]ru]e na:

a} Udáost. př kteřých doide ke7požděnidodánížava_
zade]o méně než 6 hod n

b} případy, kdy zavazad a néby a na let šti řádně odba

Poiistné plnění
Dojde l k pojstné UdáLost, pojist te poskytne po] siné
p nění po]]šiěnémU Ve Výš prokazate ně Vyna]ožénýclr
nákladů na pořizeni nezb!,tných Věcí osobní poiřeby, maxi
nrá]ně Však do Výše čásiky UVedené V pojislné sm ouVě,

*ráftek 4

Povinnosti pojištěné osoby v případě
pojistné události
1 Po] šténý má V případě po]istné Událosij pov nnost př€d

ožii Všechny dok ady a poivrzení přokazu]ící žpožd,Áni
zavazade , zeirnéna kop ]eienky a úda]e o letu (čislo
etU název leiecké spo ečnost, et ště od eiu a příeiu,
časy od etu a piiei! podle eiového řádL])

2 Pojšiěný rná V případě po] stné !dá osti pov]nnost pied
ož i dok ady a potvrzeni prokaz!]icí pořízení nezbyt
nýclr Věcí ósobni potřeby

élár,ek 2

čÁsr vtt -
eollšrĚruí e3o pŘíplo znušeruí
CESTY / SLUŽBY
PoJlšTĚNí PBo PňíPAD znušeruí
CESTY / SL_UŽBY SE SJEDNÁVÁ
JAKO POJ|STĚNÍ ŠXOOOVÉ.

Výluky z poiištění

Po]išiěni se IeVztahUje
1, na ždravotní komp]ikace ! důs]edk! těhotenslví. kterr
by o z] šiěne nebo z] snte]né před s]ednánim poj štěni
2. na zdravotna kornplkace způsobené chlor!ckým one
mocněnim po]]štěne osoby e}istujjcim ]]ž přét] sjec]nánin
po išiěni,
3, na úraz, který poi]štěná osoba L]irpěla V soUVLs os,
s jednáním. kteDrm by]y úmys]ně polušeny obecně závaz
ne plavnI piedpisy anebo obecně UznáVaná a dodržovan:

4. na případ kdy ]etecký dopravce zruši ceslu po]ištěn.

5, na případ, kdy pojšiěná osoba neobdlže]a dokunreni

o,,,ólo ,á oodf,,,, ,,pL a|/.-,,/,o\o._fáo
oókováni) nebo nemoh a z ]akehoko iV důVod! ] ne]ró ne:
Vymezeného V článku ], č.řpai dovole|oU
6. na připad, kdy se pojštěná osoba nedosiav] a k odieždl
znreška]a odježd Iebo mLrse/a bí před cesiou nebo běhei
cesiy Vy o!čena z přepravy,

č!ánek.l

Pojistná událost

Pó]sinou Udá]oslí]e:
a)Vážné akutni onemocněni nebo Vážný úraz po] štěné

osoby nebo osoby]í b ízké
b) srnri pojštěn-Á osoby nebo osoby ]í b]izké, a to rnax, 3

iýdny před počáikem cesty
c) t,Jo-7 ,-bo o - - po -e

-po olr a .bo ,n .l", , d
]ehož ]e pojštěná osoba Vlastnikem. ná]emcem anebo
oachtýřem, a to max, 7 clnípřed počáikem cesty

d) l, { Do,,o/- , _, , . ,o etl

e) násilný trestný čin prot po]ištěné osobě n€bo osobě ]i

W



ělánek 3

Pojisiná ěástka

Dojde-li k po] stné událosi, pojstitei poskytne pojistné
p néní V6 Výši 80 % skuiečně Vznikiých nákladů, max,
do výše pojisiné ěástky uvedené V pojstné smiolrvě.

článék 4

Povinnosti poiištěné osoby

í. Poiištěnipro případ zrušenícesty / s Užby musí být uza-
Vřeno před nebo souča§ně se zaplacením první splátky
nebo plným zap acením ceny záiezdu / služby (pokud je
cena z{ezdu / služby ftazena iednou splátkou).
2. v připadě poiistné událoslije ool,šténá osoba povlnna,

a) přédložit kopji dok adu o pracovníneschopnostivč,
kód! d]agnózy (popř ékařskou zprávu s uved,Aním
diagnózy), nebo Ljmrtni list,

b) přédložit policejní protokol nebo potvízení úz€mního
sá.losp.ávného celkU, pokud jsou plič'nou zruŠen'
cestyjiné než zdravotnídůVody e skuiečnost Vedoucí
ke zlušení může být těrniio orgány poivrzena,

c) př€dložii doklady o zaplacení cesty / služby

Článek 1 - Rozsah poiištění

d) předlož t poivrzení přísiušné organizace (cestovni
kance]ář. dopravn í společnosi) o Výši požadovaných
stornovacích poplatků Vóetně přesného data storno_
Vané slUžby.

sMLuvNí uJEDNÁNí pRo RočNí poJlšTĚttí opnxovnruÝcx cesr
(dále jen ,,po]išiění opakoVaných cest") 4, Pojistník ]e pov nen nahlásit pojisiiie|i každý vý)ezd

do zahraniči (číslo pojistné smlouvy, počálek a konec
výjezdu), ato před počátkem záhraničnícesty prostřed_
nictvírn WWW'Vtalitas,cz, e-maiem na info,cesty@Vita
l]tás,cz nebo písemně na adresu; Vitaliias pojŠlovna,

1, Pojištění opakovaných cest zahínui6 pojistná rzika
uvedená v pojastné smlouvě.

2, Maximální poiistné částky jsotr uvedené V pojistné

3, Po]ištěn í opakovaných cést je Určeno pojišiěnýrn oso-
bám ve VěkU 0 až 69 let.

4, Pojišlění opakovaných cest se Vztahuie na poiistné
události, které nastaly na území uvedeném V pojistné
srnlouVě,

5, Poiištění opakovaných cést lze sjednát na iurjst]cké či

a,s., Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4,

5, Pojištění lze ze strany pojistníka zlušit kdykoli

těni, tzv. stornopoplatek. Výše stornopoplatku
100Kč.

doby pojištění, pokud nebyl poji§titeli dosud
Vý]ezd po]ištěné osoby do zahraničí, Po]istite V
pi padě V.á,: po.15l-iko. 7épacerepo 5tre
o nák ady, které Vznikiy se sjednáním a spráVo! poj š-

Pok!d poi stnik chce zruš t sm]ouVu pío

Článek 2 - Poěátek a konec pojištění

1 . Pojištění opakovaných cest s€ sjednáVá na dobu 365 dní,
2. celková doba poiištěnije Uvedena v pojistné smlouvě,
3, Během doby pojištěnij6 možné Vycestovat opakova-

ně, délka ]6dné zahránlění cesty (dá]e jen ,,Výjezd")jo

opakovaných c€§t až po Uskuteóněn í ]ednoho či
výjezdů, pojistitel zaplacené pojisiné nevíaci.

Článek 3 - Pojisiná událost

Poiistnou událostí je V případě:
1. Poiištění léčebných Výloh V zahraničíúraz nebo

{e aI€.ým ooilo během pojstneno obdoo 1a
na které se Vztahuje pojistná ochrana, a kieré Vyža-
d!]í neprodiené ošétřéninebo iéóenia dále repairiac€



po]]šiěné osoby lb íže Vlz ZVlášini polstné podminky,

část ] po]]šiěni]éčebných Výloh v zahran]č0,

2 t]íazového po]šiéní úíaz po] štěné osoby (b iže Viz

ZV áštní podmínky pro cestovní po]lštěni, ěást ]l, -
Pojšiěni plo případ úrazLr, článek 1),

3, Poištěni Zavazade odc zení, poškození, nebo žniče
- | |a.a7aae| i,ó,,e \i) ]\'d)'1 ooo- ,|^} p,o ,,Lo,'i
poj šiění, část l]l, - Poj šiěniosobních Věcíá 7áVá7adé ,

č]anek ])
4, Poj štění odpověclnosi] za škodu nahodi á škodni udá

ósi, která má za následek škodu na ž]votě, zdlavič
majetku iné osoby (bliže ViZ ZViáštni podrninky plo

cesiovní po]šiěni, část lV, Po] šiění odpovědnost
za škodu článek ]),

5, Sportovnílro př po] štění úlaz Vzn klý během aki V]ty

na kterou se Vziahuje sportovn i p řipoj štění, nebo škody

na ž Votě Zdravi čj firajetku způsobené po] štěnou

osobou ]iné oso6é běhenr aktiv iy, kierá je předměteín

spoňovního př]po]išiěni (b]íže ViZ Všeobecné poj!stné

podrninky pío cesiovnípojišténí, článek 2, bod 3,)

Článek 4 -uÝlukv z poíištění

VýLt]ky z po]!šiění opakoVaných cest jsoU uVecieny

Ve Všeobecných a Zvláštnich pojstných podmínkách pro

Článek 5 * PoVinno§ti poiištóné osot y
a důsledky iejich porušení

1, Kromě poV nnostípojištěné osoby UVedené Ve Všeo

oo , r.t po is-1,, l pootŤ,,.á, ,olo(A\,o\r,poiŠíÁ
ni- obecná ustanoVenÍ, Článek 7 je pojištěná osoba
poVinna zejínéna informoVai pojisiiele o leal]ZoVaných

Výjezdech, a to před Lrskutečněnirn zahían čnicesiy
prostřednicivím WWW,V]taltas.cz, faxu č písemně

na adresu pracov ště poisi iele,

2, Pokud do]c]e k porušení pov nnosti Uvedené V bodu

1 nebo nedodÉeni max málni dé ky ]ednoho Vý]ezdLl

Uvedené V bodě 3 článkU 2, pojsijiel odmítne p něni

POSTUP V PŘÍPADĚ POJ|STNÉ UDÁLOST|

při onemocnění nebo úrazu v zahraničí
U a mbu la ntních ošétření věiš]n a zah ran čnich ékařů požad u]e platbl] V lroiovost Pečl]Vés proio lschoveiie or ! iná y ÚČtŮ

připadně ékařské Zprávy a po náVlat! domů ]e spo ečně s formUlářem ,oznámeni po] stné Lrdálosii'' zaš eie na adres! Vitaljtas
po]jšiovny, a,s,, Ze ený prLrh 95/97, T40 00 Praha ,i,

Pok!c |ebudete sclropn účet za ambu antniošetřenizap ait nebo pokud b!deie poiiebovat polnoc, koitaktu]te assienČni
.entrau EUBoCROSS Ass sTANcE, Jesilže obdržite po náVratLr don,]ú ]akýko] účei 2a Vaše ošetieni neDIopácejteho,ae
zaš eie ]e] pojisite .

V případě hospitalizace, náročných spec á nich Vyšeti€níči o.gan zováni repatrace (převozu zpět domů) Vždy kontakiu]t€

as ste.ónislužbLr EURoCRoSs ASS STANCE. Uved\ejnréno a při]m€ní, číso po]stné smlouvy níolir.c óprobiémuaiee
íonničiso na ktelé Vá!Ť pracovníc assienčníc€nlrá y mohoLizavo at zpěi
Pokud utrpíte během zahraniční cesty úraz, oznamie ]ejpoistte po náVlatL] domi] i V případě, že ]sie V zahían čÍ nenrL]

se Vyh]edat ékařsko! pornoc.

Při poškoz€ní, žničení nebo ztrátě zavazadel
V připadé krádeže hned níornrLr]té né]b žši po ce]ni sian c a Vyžáde]te si potvrzění o iom, že ]sie krádež nah ás L] (potlržer

by nrělo obsahovat Zejména:sezlam Věci, ktere by y odc zeny, kde bya Zavazad a L] ožena a pokud doš o k ocic]z€niz Voz d a

Zda bylo řádné Užamčeno a uza!řenoJ
Při škodě na životě, zdráví či majetku třetí osoby
V připadě poš kozeni třei i osoby na žVotě ždravíč] ma]eiklr ]níormU]te ne]b žši policé]n i stanic a qŽáde]te s po]ce]ni prot|.

kól V místě nehody s Vyžá.ie]te svědecké Výpověd a pís€mná prohlášenisvědků {Včetně ]nréna, pií]m€ní adresy a popis_

připad!) a dok ad}, o Výš Vznik é škod!

Pó náVrai! domů zaš €te neprod eně , oznáme.í po]stí]é !dáost' pojlsiie a k němLr př po]te orq lá y Všech nezb!,tnýcl

dokumentů iz,.]nréna olg náy účtů, ]ékařské ZpráVy, poi]ce]niprotoko) V připaoě]akýchko dolazu5eob.tenap.]sio\íL
Vi. iiaš i_. :26] 105206



:

Qó
X.l
:

:

I

:

OZNÁMENÍ POJ|STNÉ UDÁLOST!
ldentifikace pojištěné osoby

.J-e'lo a pi lr"ni porišIá ,A osob): ,, ,,,,,, ,, ,,,, , ,, ,

Ao?\a -.e c,sopop|-| é,oDec "SČ ,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,

čís]a)

Datum pojistné Události: ,

zPŮsoB úxnnoy
Pojistné plnění si přeji:

! Poukázat na účet číslo kód banky

! zaslat poštovní poukázkou
dó vláštních řukou na ad

země. ve kteé k poiistné Události došlo| ,,,.,..,.

Kontanovalijste asislenční sru:Uu eUnocnoÓ!Áiffiffi; 
- -

! "no !n"
iiěli jste siednané cestovní pojištěni u dalši pojišťovny? lne
! aro J <teré:

st.Lčny poois poj,stre události|,,.,,.,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,

Prohlašlji, že Všechny Uved6né údaie isou
p.avdivé a úplné a nic nebylo zamlčeno-

Dne:..,.,,,,.,..,..,...,,.

Pro§ím na následuiící §třaně vyplňte
údaie o druhu poiisiné Událo§ti, částce,
kterou jste uhradili v zahřaniční měně,
případně další požadované inf ořmace.

Vyplněné oznáménípojistné události odešiete spolu s kopií pojistné smlouvy a s požadovanými doklady

dopořučeně na adresu přacoviště: Mtalitas pojištbvna, a.s., zelený pruh 95/97, í40 00 Přaha 4

nebo použijte on-line íormulář na Www.vilalitas.cz

ao
tlDRUH POJIST É UDÁtOsTl

Plalili isb za ošetřeflí v lDbvosli?
! ano celkoůi óisí(a, Kerou jste v zahíanřl

uhmdilii,,.,,,,,.,,.,,,,,.,,,,,.

Měna, ve Kerc jste 0šeťení

Uhíadili:,,,,,-,,,.,..,.,,..,.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.

D ie n ošeiřenínebylo hm?eno v holovoslr,

přkládáte účet, jehož píoplacení požadu]e

zahíaničnílékař

l ošeťení nebylo hrazeno V lrotovosli,

případ Wňzovala asisienční služba
EUROcROss AsslsTANcE

x olnrn.ni poiisltté událcli piiložte !ío€ím ongidÉly vl.ch
úó6, l!§D. do*ladó E0tazuiírch slúbčId Yýš| vyn bi.nýci
nótladil á É*ařské zpiáYy, kbtÉ isl. Y ,a híaličí o!drt.l.

Tnalé náslédky se po§uzuie po ullynutíí ro*u ode dn. úí. , x oznáneni íojishé
událosli liiložte pros ím |éka is kou zprávú, plípa d ně úm rlni llsl.

POJlsTEl{l zAUAzADEt

l _ Poškozeni, znlčení, nr&a nebo kíádež a ostatní

í @nám i poiisiré udák§ti pňložie pMÍn policeina !.olokd a 9 ám pošlo_
leIých, nličených či odcizHý.h véGi s uvedeniín jeiich iodnoly lDoltrd hodíota
pošlozené, ,nič.né či odciz.né ťěDi přeslhuj. 5,000 xč,- pň|oži. íovně' polv@ni

( oznán€ni pojistné Událosť piilort€ pm§ím polic.lil prolokol,

svědécké výpovědi a §gznam poš*ozéných véci s ielich oc.nanlm,

! Akutníonemocnění ! oslahi

r o!|iMi DoFfu' událc|' pňliržt pcím doldád pafi'nGoiolnc|i neto poll
odnl pobrol á doBad o allaMi ýtži, do lšoóo.,nýó po|bllúci podri,d(

|,,

!!!!!

ošetřenínemoci . ] ošelřeni úrazu

l]ospiia zace L ] Nákup léků

Přepravá do zdravoinického zařkeni
Repa|riace L ] 0patrovnik

úBAZOVÉ POJlšTĚt{í

! Tlvalé následlry úrazu ! Srnrt úrazem

! škody na rd6víč]živolě ! škody na věci
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á.od,) U ta\to Vypovézene po|Lstné smLolvý Va,
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nar.lady spoiené s uzavřenínr po]istné sm]ouw a zán]kem pojišlěni, tzv,

Pó,,st,te' Vam v,al lao|auere po sine sťzere o

st;ínooopl3le\, Vyše šlolnooop'at|U ;e 1_00, Áce 
osoby uveoene na ,eoné po|isl,le snloLvě?

l chcete stornovat pojiitenL pro všechny polsle

L_] -o L,] ne

Óíslo poiistné smlouvy

Jméno a pi,|npni oo;isrnŘa " " , : ,,__ _.;o; ;;;";"il ; .;,,;;;;";",,""""" "i,"^l.na"" 
" 

" "" "

Pokud stornujete pollstěnl pouze některycn o:

ZPŮSOB NAVRÁCENÍ POJlSTNÉHO

poukža| na účel
číslo kód banky

Zaslat poštovní poukákou do Vlasiních íuko! na ad.esu:.

Adlesa, u ce, číso popisné, obec PsČ

Vyplněnou žádost o stornování poiištění odešlete spolu s kopií po|istné
smlouvy doporučeně na adresu pracoviště: Vitalitas poiišťovna, a.s.,
zelený pruh 95197,140 oo Praha 4 nebo na inío.cesty@vitalitas.cz
nebo použiite on-|ine íormulář na Www.vitalitas.cz
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