
Úvodní ustanovení 
Pojištění TURISTA se řídí Všeobecnými pojistnými podmín-
kami pro cestovní pojištění VPPCP 07 (dále jen „VPPCP“) 
a těmito smluvními ujednáními.

Článek 1 
Cestovní pojištění

Pojištění je určeno pro klienty cestovní kanceláře. 

Článek 2
Pojištěné osoby

1.  Pokud je součástí sjednávaného cestovního pojištění 
i pojištění storna cesty, lze cestovní pojištění sjednat 
nejpozději následující pracovní den po zaplacení prv-
ní zálohy nebo celkové úhrady za cestu; při pozdějším 
sjednání cestovního pojištění nevzniká pojištění stor-
na cesty, i když je pojistné zaplaceno.

2. Pojištění pro zahraniční cesty je možno sjednat v zá-
vislosti na sjednaném rozsahu maximálně na dobu  
60 nebo 90 nebo 180 nebo 365 kalendářních dnů. 
Osoby, které jsou starší 69 let, lze pojistit pouze 
na maximální dobu 60 kalendářních dnů. 

3. Pojištění storna cesty ve smyslu článku 5. bodu 5 části I. 
VPPCP, je možno sjednat maximálně na dobu 1 roku. 
Při pojištění storna letenky lze riziko Storno sjednat 
i samostatně bez Léčebných výloh a to nejpozději ná-
sledující pracovní den po vystavení letenky.

4.  Pojistná doba kromě pojištění storna cesty je doba 
uvedená v cestovní smlouvě či jiném rovnocenném 
dokumentu jako doba od zahájení do ukončení cesty.

5.  Odchylně od článku 5, část I. VPPCP se ujednává, že 
pojištění (vyjma pojištění storna cesty) se vztahuje 
i na nezbytně nutnou dobu potřebnou k návratu v pří-
padě zdržení nejméně 12 hodin od okamžiku, který 
je uveden jako doba odletu letadla nebo odplutí lodi 
nebo odjezdu autobusu nebo vlaku, který sjednala 
a zajistila cestovní kancelář, a to v důsledku nahodi-
lé události (nepředvídané události), např. protestních 
akcí zaměstnanců, povětrnostních podmínek, tech-
nické závady nebo poškození dopravního prostředku 
a provozních problémů na letišti, za podmínky před-
ložení potvrzení od dopravní společnosti nebo odba-
vovací společnosti o zdržení dopravního prostředku. 
Pojištění se nevztahuje na případy zdržení v důsledku 
stávky nebo jiné protestní akce, která započala nebo 
byla oznámena před sjednáním pojištění

6.  U cizích státních příslušníků, kteří nemají trvalé byd-
liště v České republice, začíná a končí pojištění úrazu 
okamžikem dostavení se na místo a opuštěním místa 
určeného cestovní kanceláří pro odjezd či příjezd do-
pravního prostředku, ne však dříve nebo později než 
jak je uvedeno v dokladu o sjednání pojištění jako 
počátek či konec pojištění.

Článek 3
Typy pojištění

1.  Typem pojištění se rozumí kombinace následujících 
parametrů pojištění:
– územní platnosti,
– typu cesty,
– sjednaných pojištění a limitů plnění.

2.  Sjednaný typ pojištění je vyznačen na pojistce.

Článek 4
Územní platnost pojištění

1.  Pojištění je sjednáno s územní platností Svět.

Článek 5
Typy cest

1.  Turistická cesta: v rámci turistické cesty je možno 
provozovat i oddechové a necílené (nejsou hlavním 
cílem ani jedním z hlavních cílů cesty) rekreační čin-
nosti: badminton, bruslení, golf, kulečník, kuželky, 
plavání a šnorchlování, procházky a túry běžným ne-
náročným terénem, rybolov ze břehu, modelářství, 
stolní tenis, stolní a karetní hry, tanec, tenis a další 
necílené rekreační činnosti srovnatelné rizikovosti.

2.  Pracovní cesta: pracovní cestou se rozumí cesty 
a pobyty ve smyslu článku 8, bodu 3 části I. VPPCP.

3.  Rekreační sport: v rámci tohoto typu cesty je mož-
no rekreačně provozovat běžné rekreační sporty. 
Pojištěny jsou: zimní sporty na upravených a pro ve-
řejnost otevřených sjezdových a běžeckých tratích, 
nikoliv však spojených se skoky nebo akrobacií, vyso-
kohorská turistika do 3 500 m n. m. v rámci organizo-
vané skupiny s průvodcem a po vyznačených trasách, 
cykloturistika na sjízdných povolených cestách nikoliv 
však ve volném nebo horském terénu, sjíždění řek 
do 3. stupně obtížnosti včetně při nezvýšeném průtoku 

vody a s přiměřenou výstrojí, vodní lyžování, jachting 
do vzdálenosti maximálně 3 km od pevniny, surfing,  
rekreační potápění s přístrojem pod vedením instruk-
tora do hloubky maximálně 10 metrů, kopaná, basket-
bal, volejbal a další běžné rekreační sporty srovnatelné  
rizikovosti. Je-li sjednáno úrazové pojištění, odchyl-
ně od článku 4, bodu 2, písm. c) části II., oddílu E, 
VPPCP se vztahuje i na vysokohorskou turistiku 
do 3 500 m n. m. a rekreační rafting do 3. stupně 
obtížnosti včetně při nezvětšeném průtoku vody 
a s přiměřenou výstrojí. Dále je možno provozovat 
také činnosti ve smyslu článku 5, bodu 1 a 2 tohoto 
Smluvního ujednání.

4.  Riziková cesta: rizikovou cestou se rozumí činnosti 
ve smyslu článku 8, bodů 4 a 5 části I VPPCP.

5.  O stupni rizikovosti sportů rozhoduje pojišťovna.

Článek 6
Pojistná událost, hranice pojistného plnění

1.  Pojištění léčebných výloh a asistenční služby
 a)  Pojišťovna plní z jedné pojistné události maximálně 

do sjednané výše limitu plnění 3 000 000 Kč nebo 
6 000 000 Kč, z toho:

–   za ošetření zubním lékařem za jednu pojistnou 
událost u pojištění s územní platností Evropa nej-
výše 150 EUR, u pojištění s územní platností Svět 
nejvýše 300 USD. Léky předepsané v této souvis-
losti zubním lékařem nejsou zahrnuty do tohoto 
limitu a jsou hrazeny v plné výši. Léčení poškození 
zubů v souvislosti s úrazem hlavy není tímto limi-
tem omezeno,

–   náklady za zhotovení ortéz v základním a jedno-
duchém provedení maximálně do výše 10 000 Kč,

–   náklady za jednoduché opravy zubních protéz ma-
ximálně do výše 2 000 Kč,

–   za ubytování, stravování a přepravu doprovázejí-
cího a přivolaného opatrovníka nebo rodinného 
příslušníka maximálně 3 000 Kč na den a celkem 
maximálně 9 000 Kč,

–   náklady na přepravu při ztrátě či zničení cestov-
ních dokladů maximálně do výše 4 000 Kč.

b)  Dojde-li k akutnímu zhoršení chronického one-
mocnění, které ohrožuje život, pojišťovna poskyt-
ne plnění za okamžitý nezbytný lékařský zákrok 
nebo za hospitalizaci, maximálně však po dobu 2 
dnů do celkové maximální výše 50 000 Kč

2.  Úrazové pojištění
 a)  Pojišťovna plní z jedné pojistné události maxi-

málně do výše limitu plnění, a to: za trvalé ná-
sledky do 200 000 Kč za smrt následkem úra-
zu do 100 000 Kč za dobu nezbytného léčení 
do 20 000 Kč.

 b)  Při pojištění cizinců pojišťovna nehradí náklady 
na dopravu pojištěného ze zahraničí na území Čes-
ké republiky za účelem stanovení rozsahu trvalých 
následků úrazu.

 c)  Dojde-li ke smrti pojištěného do 3 let jeho věku, 
pojišťovna pojistné plnění neposkytne.

3. Pojištění odpovědnosti za škodu občana
a)  Pojišťovna plní z jedné škodné události maximálně 

do výše limitu plnění, a to: za škodu na zdraví do  
2 000 000 Kč za škodu na věci do 1 000 000 Kč 
za škodu finanční do 500 000 Kč.

b)  Pojištění je sjednáno bez spoluúčasti pojištěné 
osoby.

4.  Pojištění cestovních zavazadel
a)  Pojišťovna plní z jedné pojistné události maximálně 

do výše limitu plnění, a to do 20 000 Kč.
b)  Hranice pojistného plnění u rodinných příslušníků 

trvale spolu žijících ve společné domácnosti nebo 
členů společné domácnosti trvale spolu žijících 
(účastníků stejné cesty) se načítá.

c)  Součet výplat plnění ze všech pojistných událostí 
nastalých v době trvání tohoto pojištění může činit 
nejvýše dvojnásobek pojistného plnění příslušného 
pro danou osobu a věc.

5.  Pojištění storna

5.1.  Pojištění storna cesty
Pojišťovna plní z jedné pojistné události stanovené 
procento ze stornopoplatků účtované cestovní kan-
celáří do maximální výše 100 000 Kč, dojde-li k:

 a)  úmrtí pojištěného
 aa) dědicům pojištěného 80 %,
 ab) všem spolucestujícím 80 %,

 b)  úmrtí příbuzného pojištěného, který nebyl uveden 
na společné cestovní smlouvě nebo nebyl pojištěn 
všem příbuzným zemřelého, kteří jsou uvedeni 
na společné cestovní smlouvě 80 %,

 c)  nově vzniklé závažné poruše zdraví pojištěného 
 ca)  pojištěnému a příbuzným pojištěného, kteří 

jsou uvedeni na společné cestovní smlouvě 
a jsou pojištěni 80 %,

cb) spolucestujícím 80 %,
d)  nově vzniklé závažné poruše zdraví nejbližšího pří-

buzného pojištěného, který není uveden na společ-
né cestovní smlouvě nebo nebyl pojištěn pojiště-
nému 80 %,

e)  lehké poruše zdraví pojištěného, pojištěnému a pří-
buzným pojištěného, kteří jsou uvedeni na společ-
né cestovní smlouvě a jsou pojištěni 80 %.

Ruší se ustanovení čl. 2, bodu 3, oddíl D, část II VPPCP.

5.2.  Pojištění storna letenky
Pojišťovna plní z jedné pojistné události 100% ze 
stornopoplatků účtovaných cestovní kanceláří/letec-
kou společností za zrušenou letenku do maximální 
výše 10 000 Kč nebo 50 000 Kč dle typu sjednaného 
pojištění v níže uvedených případech: Dojde-li k:
a)  úmrtí pojištěného

aa) dědicům pojištěného
ab) všem spolucestujícím,

b)  úmrtí příbuzného pojištěného, který nebyl uveden 
na společné cestovní smlouvě nebo nebyl pojištěn 
všem příbuzným zemřelého, kteří jsou uvedeni 
na společné cestovní smlouvě, 

c)  nově vzniklé závažné poruše zdraví pojištěného
ca)  pojištěnému a příbuzným pojištěného, kteří 

jsou uvedeni na společné cestovní smlouvě 
a jsou pojištěni,

cb) spolucestujícím,
d)  nově vzniklé závažné poruše zdraví nejbližšího pří-

buzného pojištěného, který není uveden na spo-
lečné cestovní smlouvě nebo nebyl pojištěn pojiš-
těnému,

e)  lehké poruše zdraví pojištěného, pojištěnému a pří-
buzným pojištěného, kteří jsou uvedeni na společ-
né cestovní smlouvě a jsou pojištěni.

Ruší se ustanovení čl. 2, bodu 3, oddíl D, část II VPPCP.

5.3. Další možnosti pojištění storna
Nad rámec uvedený v čl. 1, bod 1., oddíl D, část II. 
VPPCP se ujednává, že pojistnou událostí je i storno 
z důvodů:
a)  Krádež nebo vloupání do místa trvalého bydliště 

nebo do podniku, který je ve vlastnictví jednoho 
z klientů uvedených na společné cestovní smlou-
vě/ smlouvě, ke kterému dojde v době maximálně  
7 dnů před plánovaným počátkem cesty.

b)  Živelná pohroma v místě trvalého bydliště jedno-
ho z pojištěných uvedených na společné cestovní 
smlouvě/smlouvě, jestliže k ní došlo po sjednání 
pojištění a jestliže z tohoto důvodu pojištěný ne-
může nastoupit cestu.

c)  Ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cí-
lové destinace nebo v cílové destinaci přírodní ka-
tastrofou, jestliže k ní došlo po sjednání pojištění. 
V tomto případě se pojištění vztahuje např. na zru-
šení letu v důsledku přerušení leteckého provozu. 
Přírodní katastrofou se v tomto případě rozumí 
sopečná erupce, zemětřesení o síle min. 6 stupňů 
Richterovy stupnice, tsunami, povodeň, záplava, 
vichřice dosahující min. 9. Stupně Beaufortovy 
stupnice, nebo požár.

d)  Ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do  
cílové destinace nebo v cílové destinaci epidemií 
oficiálně vyhlášenou místními nebo mezinárodními 
úřady, nebo ministerstvem zdravotnictví či minis-
terstvem zahraničních věcí ČR, pokud k jejímu vy-
hlášení došlo po sjednání pojištění.

e)  Ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do  
cílové destinace nebo v cílové destinaci válkou, 
občanskými nepokoji či jinými násilnými nepokoji, 
vyhlášenými místními, mezinárodními úřady nebo 
Ministerstvem zahraničních věcí ČR po sjednání 
pojištění.

V případech uvedených v bodě 5.3. pojišťovna plní pojiš-
těným uvedeným na společné cestovní smlouvě/ smlouvě 
(max. 5 osobám), kteří jsou pojištění pojištěním storna ces-
ty a také uplatňují nárok, 80%. V případě pojištění storna  
letenky 100%.

Smluvní ujednání pro pojištění TURISTA
(Travel Support Systems, s.r.o.)
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