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Smluvní ujednání k cestovnímu 
pojištění pro cestovní kanceláře   
SU-CP-CK-COVID-19 ze dne 8. března 2021  

 

Článek 1. Úvodní ustanovení 

Ta smluvní ujednání k cestovnímu pojištění SU-CP-CK-COVID-19 ze dne 8. března 2021 (dále jen „smluvní ujednání“) se 
sjednávají nad rámec Všeobecných pojistných podmínek cestovního pojištění pro cestovní kanceláře VPPCP-CK ze dne  
1. prosince 2020 (dále jen „pojistné podmínky“). V případě rozporu mezi ustanoveními smluvních ujednání a pojistných 
podmínek mají přednost ustanovení smluvních ujednání. 

Článek 2. Modifikace pojistných podmínek 

2.1 Článek 1., odstavec 4. v Části II. pojistných podmínek se rozšiřuje a zní následovně: 

 

PŘEHLED POJISTNÉHO PLNĚNÍ   

Pojištění léčebných výloh v zahraničí (LVZ)   

Celkový limit 100 000 000 Kč 

ambulantní lékařské ošetření  do max.  limitu LVZ 

léky a další zdravotnický materiál do max.  limitu LVZ 

hospitalizace včetně dopravy do nemocnice do max.  limitu LVZ 

léčba, diagnostika a operace do max.  limitu LVZ 

převoz nemocného do ČR, repatriace ostatků do ČR do max.  limitu LVZ 

výlohy na dopravu rodinného příslušníka při repatriaci 
pojištěného 

do max.  limitu LVZ 

akutní zubní ošetření 20 000 Kč 

výlohy na ubytování rodinného příslušníka při 
hospitalizaci pojištěného 

max. 100 000 Kč 

pojištění rizik souvisejících s terorismem (léčebné výlohy 
v zahraničí) 

1 500 000 Kč 

repatriace související s terorismem 1 500 000 Kč/ do limitu 

náklady na ubytování a stravu související s nařízenou 
preventivní karanténou související s COVID-19, která 
neprobíhá v rámci dohodnutého ubytování a stravování 
pojištěného nebo na náklady místních úřadů 

Limity jsou určeny územím zvoleným v pojistné smlouvě: 

    Evropa     
   Svět bez USA 

a Kanady 
    Celý svět 

  10 000 Kč, 
spoluúčast 20%     

   15 000 Kč, 
spoluúčast 20%      

  15 000 Kč, 
spoluúčast 20% 

náklady na návrat po ukončení nařízené preventivní 
karantény v souvislosti s onemocněním COVID-19 mimo 
území České republiky, pokud pro návrat nebylo možné 
využít původně plánovaný způsob dopravy 

Limity jsou určeny územím zvoleným v pojistné smlouvě:           

    Evropa     
Svět bez USA 

a Kanady 
    Celý svět 

10 000 Kč, 
spoluúčast 20%               

   15 000 Kč, 
spoluúčast 20%      

  15 000 Kč, 
spoluúčast 20% 

dílčí limit pro léčebné výlohy související s onemocněním 
COVID-19 – v oblastech, kam Ministerstvo zahraničních 
věcí České republiky, Světová zdravotnická organizace 
nebo obdobná instituce nedoporučuje cestovat nebo 
doporučuje tyto cesty odložit 

1 000 000 Kč  
 

na území zvoleném v pojistné smlouvě s výjimkou USA, 
Kanady a Mexika 
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Úrazové pojištění   

smrt následkem úrazu  200 000 Kč 

trvalé následky úrazu, poměrné plnění z pojistné částky 400 000 Kč 

denní odškodné za dobu hospitalizace  100 Kč/den, max. 20 dní 

Pojištění zavazadel a cestování letadlem   

všechny škody na zavazadlech jednoho pojištěného 20 000 Kč 

škoda na jedné věci 10 000 Kč 

škoda způsobená vloupáním do vozidla 10 000 Kč 

škoda na jedné věci odcizené z vozidla 5 000 Kč 

zpoždění odletu o více než 7 hodin nebo zrušení letu 500 Kč za hodinu, max. 7 000 Kč 

zpoždění zavazadel o více než 7 hodin 7 000 Kč 

pronájem náhradního sportovního vybavení max. 1 000 Kč/den, max. 5 000 Kč 

Pojištění odpovědnosti   

za škody na zdraví nebo usmrcením 3 000 000 Kč 

za škody na věci 1 000 000 Kč 

škody způsobené psem nebo kočkou na zdraví 
nebo usmrcení a na majetku 

20 000 Kč 

škody následné 200 000 Kč 

spoluúčast 5 000 Kč 

Asistenční služby   

telefonická pomoc ano 

Doplňkové asistenční služby            

všechny škody z doplňkových asistenčních služeb 35 000 Kč 

právní pomoc v zahraničí 35 000 Kč 

opatrovník 35 000 Kč 

ztráta, odcizení, zničení dokladů 5 000 Kč 

základní technická pomoc při škodě na majetku v místě 
bydliště 

5 000 Kč 

Pojištění storna cesty   

Pojištění stornovacích poplatků limit je uveden v pojistné smlouvě 

spoluúčast 20% 

 

Volitelná pojištění            

Rizikové sporty do max.  limitu LVZ 

Drink povolen do max.  limitu LVZ 

Chronická onemocnění 2 500 000 Kč 

Autoasistence ČR Zahraničí 



3 
 

Oprava vozidla na místě příjezd + 1 hodina práce příjezd + 1 hodina práce 

   nebo 

Odtah do nejbližšího servisu   reálné náklady       reálné náklady     

Parkovné     3 dny - reálné náklady     3 dny - reálné náklady 

Náhradní ubytování v hotelu    1 noc - 2 000 Kč/osoba/noc   2 noci - 80 €/osoba/noc 

    nebo 

Náhradní doprava do cíle cesty a domů 
  vlak, autobus –
 reálné náklady 

  vlak, autobus –
 reálné náklady 

Repatriace neopraveného automobilu do ČR - 
pokud nelze opravit do 5 

prac. dnů - 55 000 Kč 

Sešrotování vozidla - 

pokud nelze opravit do 5 
prac. dnů a cena odtahu                                                    

do ČR přesáhne 
zůstatkovou cenu 

vozidla,                                                                                                          
max. 500 € 

Telefonické tlumočení při styku s úřady - ano 

 

 

2.2 Článek 6., odst. 2., písmeno c) v Části II. pojistných podmínek zní následovně: 

„oblasti, kam Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Světová zdravotnická organizace nebo obdobná instituce 
nedoporučuje cestovat nebo doporučuje tyto cesty odložit. Toto ustanovení se nevztahuje na léčebné výlohy související 
s onemocněním COVID-19 na území zvoleném v pojistné smlouvě s výjimkou USA, Kanady a Mexika, a to až do výše 
dílčího limitu.“ 

 

2.3 Článek 8., odst. 1., písmeno j) v Části II. pojistných podmínek zní následovně: 

 „kdy újma nastala při cestě, na kterou pojištěný nastoupil po tom, kdy Ministerstvem zahraničních věcí 
České republiky, Světovou zdravotnickou organizací nebo obdobnou institucí bylo vyhlášeno, že se nedoporučuje 
občanům cestovat do daného státu či oblasti, nebo byla vyhlášena jako válečná zóna. Tato výluka se nevztahuje na 
léčebné výlohy související s onemocněním COVID-19 na území zvoleném v pojistné smlouvě s výjimkou USA, Kanady a 
Mexika, a to až do výše dílčího limitu.“ 

Článek 3. Závěrečná ustanovení 

Tato smluvní ujednání jsou platná od 8. března 2021.  


