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Smluvní ujednání  Turista – ČedokSmluvní ujednání  Turista – Čedok 

ČLÁNEK 1  Úvodní ustanovení

1  Pojištění TURISTA se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní 
pojištění VPPCR-O-01/2015 (dále jen „VPPCR“) a DPPCR-O-01/2014 (dále jen 
„DPPCR“) a těmito smluvními ujednáními. 

ČLÁNEK 2  Pojištěné osoby

1  Pojištění je určeno pro všechny klienty cestovní kanceláře, kteří si zakoupili toto 
pojištění a kteří se účastní zájezdu/pobytu organizovaného cestovní kanceláří.

2  Pojištěny jsou fyzické osoby jmenovitě uvedené ve smlouvě o zájezdu nebo 
pojistné smlouvě nebo pojistce nebo obdobném dokumentu.

3  Pojištěné osoby jsou vždy repatriovány do České republiky.

ČLÁNEK 3  Trvání pojištění

1  Pojištění je možné sjednat nejdříve 1 rok před datem počátku cesty.
2  Pojištění je možné sjednat maximálně na dobu 60 kalendářních dnů.
3  Pojistná doba je doba uvedená ve smlouvě o zájezdu nebo jiném rovnocen-

ném dokumentu jako doba od zahájení do ukončení zájezdu, popřípadě i doba 
nezbytně nutná k vykonání cesty na místo pobytu a zpět z místa pobytu do ČR.

4  Při cestách s využitím vlastní dopravy se pojistná doba roz šiřuje o dobu ne-
zbytně nutnou k vykonání cesty, která: 
– při cestách do místa pobytu počíná nejdříve v 00.00 hod. dne předcházejí-

cího dni počátku cesty uvedenému v cestovní smlouvě, 
– při návratu do ČR končí nejpozději ve 24 hod. dne ná sledujícího po dni 

uvedeném v cestovní smlouvě jako konec cesty. 
 Toto ustanovení se nevztahuje na cesty do státu sousedí cích s ČR a na pojiš-

tění sjednaná podle bodu 7.2 a 7.3
5  V případě vlastní dopravy je možné zakoupit si pojištění s denní sazbou na 

dobu cesty do místa pobytu a zpět, přesahující dobu nezbytně nutnou. 
 Pokud je zakoupeno toto pojištění na dobu cesty do mís ta pobytu, končí po-

jistná doba u pojištění storna cesty okamžikem, který cestovní kanceláří sta-
noví jako nástup klienta do ubytovacího zařízení.

ČLÁNEK 4  Typy pojištění

1  Typem pojištění se rozumí kombinace územní platnosti, typu cesty, pojistných 
rizik a limitů plnění.

2  Sjednaný typ pojištění, územní platnost a doba trvání pojištění je vyznačen na 
pojistce nebo obdobném dokumentu.

3  Všechny rizika, u pojištění storna cesty však pouze u typů pojištění Rozsah 06, 
09 a 10, jsou sjednána bez spoluúčasti pojištěné osoby. 

4  Přehled typů pojištění, na které se vztahují tato smluvní ujednání, je uveden 
v článku 7.

ČLÁNEK 5  Typy cest

1  Cestovní pojištění je sjednáno s typem cesty – sportovní (rekreační sport). 
Tento typ cesty v sobě zahrnuje turistickou cestu a rekreační sport. Pojištění 
není sjednáno pro rizikové sporty a rizikové cesty.

2  Turistickou cestou se rozumí běžné rekreační a poznávací cesty nebo pobyty, 
oddechové a necílené provozování rekreačních činností a studijní pobyty.

3  Sportovní cestou (rekreační sport) se rozumí cílené provozování sportu a po-
hybové činnosti v rámci aktivního odpočinku nebo provozování sportu při or-
ganizovaných soutěžích amatérských či profesionálních sportovců pořádaných 
jakoukoliv organizací a veškerá příprava k této činnosti.

4  O stupni rizikovosti sportů a činností rozhoduje pojišťovna.  Jednotlivé spor-
tovní činnosti jsou vyznačeny v tabulce rozdělení sportů, která je k dispozici na 
webových stránkách cestovní kanceláře. 

ČLÁNEK 6  Hranice pojistného plnění

1  Pojištění léčebných výloh a asistenční služby

léčebné výlohy (základní limit) 100 000 000 Kč 

ošetření v nemocnici  
nebo ambulantní ošetření do výše základního limitu 

hospitalizace do výše základního limitu

převoz do výše základního limitu 

repatriace do výše základního limitu 

zubní ošetření 20 000 Kč na jednu pojistnou událost 

náklady na zhotovení ortéz 20 000 Kč

opravy zubních protéz 2 000 Kč 

přivolaný opatrovník  
– doprava, ubytování, strava 30 000 Kč/max. 3 000 Kč/den

náklady na přepravu při ztrátě  
či zničení cestovních dokladů 5 000 Kč

zmeškání odjezdu  
– náklady na přepravu 5 000 Kč

náklady při zpoždění odjezdu 5 000 Kč

odškodnění za zdržení pojištěného  
při únosu letadla 20 000 Kč/max. 5 000 Kč/den

zprostředkování finanční pomoci 100 000 Kč

zásah horské služby 500 000 Kč

2  Úrazové pojištění

Nezbytné léčení     20 000 Kč/40 000 Kč

Trvalé následky 200 000 Kč/400 000 Kč

Smrt úrazem 100 000 Kč/200 000 Kč

3  Pojištění odpovědnosti občana

Škody na zdraví 2 000 000 Kč

Škody na věci 1 000 000 Kč

Škody finanční    500 000 Kč

4  Pojištění cestovních zavazadel

Ztráta nebo odcizení zavazadel 10 000 Kč/15 000 Kč/30 000 Kč

1.  Odchylně od článku 4, bodu 1 k), oddíl E DPPCR se ujednává, že pojištění se 
vztahuje i na fotoaparáty, kamery, audiovizuální techniku, počítače apod., 
včetně jejich příslušenství, odcizené z motorového vozidla (včetně autobu-
su) nebo jeho přívěsu. 

 Pojišťovna však neposkytne pojistné plnění tehdy, pokud tyto věci byly 
odcizeny z prostoru určeného pro přepravu zavazadel v odstaveném mo-
torovém vozidle nebo přívěsu v době od 22.00 do 6.00 hod. 

2.  Článek 1, odstavec 3, oddíl E DPPCR se rozšiřuje o bod k) ve znění: 
„...pojištění se vztahuje na poškození, zničení nebo ztráty věci předané 
zahraničnímu smluvnímu dopravci cestovní kanceláře v místě pobytu v za-
hraničí nebo zahraničnímu smluvnímu dopravci cestovní kanceláře na trase 
poznávacího zájezdu.“

5  Pojištění storna cesty 
1. Pojišťovna plní z jedné pojistné události stanovené procento ze storno 

poplatků účtovaných cestovní kanceláří maximálně do výše limitu plnění, 
který přísluší sjednanému typu pojištění uvedenému v článku 7. 

2. Ruší se ustanovení článku 4, bodu 2, oddíl G DPPCR.
3.  Odchylně od článku 2, bodu 2, oddílu G DPPCR se ujednává, že pokud do-

jde v době trvání pojištění ke stornu z důvodů uvedených v článku 1, bodu 
1, oddílu G DPPCR, pojišťovna vyplatí z jedné pojistné události:
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a) 80 % stornopoplatků u storna cesty, nejvýše však částku dle sjednané-
ho typu pojištění uvedeného v článku 7 (všem pojištěným a spoluces-
tujícím pojištěného, kteří jsou rovnocenně pojištěni); 

b) 100 % stornopoplatků u storna cesty, nejvýše však částku dle sjedna-
ného typu pojištění uvedeného v článku 7, konkrétně Rozsahy 06, 09 
a 10 (všem pojištěným a spolucestujícím pojištěného, kteří jsou rovno-
cenně pojištěni).

4. Typy pojištění zahrnující storno cesty lze sjednat a zaplatit, odchylně od 
VPPCR, článku 5, odstavce 7, kdykoliv ode dne úhrady první splátky ceny 
cesty, nejpozději však 45. den přede dnem, který je uveden v cestovní smlou-
vě, či jiném rovnocenném dokumentu jako den zahájení cesty. 

5.  Odchylně od článku 1, bodu 1, oddílu G DPPCR  může být důvodem ke 
stornu cesty i:
a) krádež nebo vloupání do místa trvalého bydliště nebo do podniku, kte-

rý je vlastnictvím jednoho z klientů uvedených na společné cestovní 
smlouvě či jiném rovnocenném dokumentu, ke kterému dojde v době 
maximálně 7 dnů před plánovaným počátkem cesty;

b) ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cílové destinace nebo 
v cílové destinaci přírodní katastrofou, jestliže k ní došlo po sjednání 
pojištění. V tomto případě se pojištění vztahuje např. na zrušení letu 
v důsledku přerušení leteckého provozu. Přírodní katastrofou se v tomto 
případě rozumí sopečná erupce, zemětřesení o síle min. 6 stupňů Rich-
terovy stupnice, tsunami, povodeň, záplava, vichřice dosahující min. 9. 
stupně Beaufortovy stupnice, nebo požár.

c) ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cílové destinace nebo 
 v cílové destinaci epidemií oficiálně vyhlášenou místními nebo meziná-

rodními úřady, nebo ministerstvem zdravotnictví či ministerstvem zahra-
 ničních věcí ČR, pokud k jejímu vyhlášení došlo po sjednání pojištění.
d) ohrožení života a zdraví pojištěného cestou do cílové destinace nebo 

v cílové destinaci válkou, občanskými nepokoji či jinými násilnými ne-
pokoji, vyhlášenými místními, mezinárodními úřady nebo Minister-
stvem zahraničních věcí ČR po sjednání pojištění.

6. Odchylně od článku 6, oddílu G DPPCR  se ujednává, že příbuzným po-
jištěného jsou otec, matka, manžel, manželka, druh, družka, pokud mají 
a prokáží společné bydliště, děti, sourozenci, prarodiče, vnoučata, rodiče 
manžela nebo manželky pojištěného/druha, družky pojištěného, pokud 
mají a prokáží společné bydliště, zeť, snacha. 

7. Ujednává se, že škodní událost z rizika Storno cesty může být nahlášena 
i po uplynutí pojistné doby, nebylo-li možno z objektivních příčin škodní 
událost nahlásit v době trvání pojištění, za předpokladu, že příčina storna 
cesty nastala v pojistné době. 

8. Ruší se ustanovení článku 3, bodu 1 e), oddíl G, část II DPPCR.
6  Pojištění nevyužité dovolené

Nevyužitá dovolená 3 000 Kč/15 000 Kč

7  Pojištění přerušení cesty 

Přerušení cesty 20 000 Kč

Kódové
označení typu 

pojištění

Územní 
platnost

Pojištění  
léčebných 

výloh

Úrazové pojištění Pojištění odpovědnosti za škodu občana Pojištění 
cestovních 
zavazadel

Pojištění storna cesty

storno cesty
nevyužitá 
dovolená

přerušení 
cestyTN úmrtí DNL zdraví věc finanční

   7.1 Pojištění pro pobyt v zahraničí a na dobu nezbytně nutnou k vykonání cesty – číslo smlouvy: 8648820510 

Rozsah 01 Evropa 100 000 000 není sjednáno není sjednáno
není  

sjednáno
není sjednáno

Rozsah 02 Svět 100 000 000 není sjednáno není sjednáno
není  

sjednáno
není sjednáno

Rozsah 03 Evropa 100 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 30 000 15 000 20 000

Rozsah 04 Evropa 100 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 80 000 15 000 20 000

Rozsah 05 Evropa 100 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 120 000 15 000 20 000

Rozsah 06 Evropa 100 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 30 000* 15 000 20 000

Rozsah 07 Svět 100 000 000 400 000 200 000 40 000 2 000 000 1 000 000 500 000 30 000 50 000 15 000 20 000

Rozsah 08 Svět 100 000 000 400 000 200 000 40 000 2 000 000 1 000 000 500 000 30 000 80 000 15 000 20 000

Rozsah 09 Svět 100 000 000 400 000 200 000 40 000 2 000 000 1 000 000 500 000 30 000   50 000* 15 000 20 000

Rozsah 10 Svět 100 000 000 400 000 200 000 40 000 2 000 000 1 000 000 500 000 30 000   80 000* 15 000 20 000

Rozsah 11 Svět 100 000 000 400 000 200 000 40 000 2 000 000 1 000 000 500 000 30 000 120 000 15 000 20 000

Rozsah 12 Tuzemsko není sjednáno 200 000 100 000 20 000 není sjednáno 10 000 není sjednáno

Rozsah 13 Tuzemsko není sjednáno 200 000 100 000 20 000 není sjednáno 10 000 6 000 3 000
není  

sjednáno

Rozsah 14 Tuzemsko není sjednáno 200 000 100 000 20 000 není sjednáno 10 000 10 000 3 000
není  

sjednáno

   7.2. Pojištění na dobu delší, než je doba nezbytně nutná k vykonání cesty – číslo smlouvy: 8648860010 

Rozsah 01 Evropa 100 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 není sjednáno

Rozsah 02 Evropa 100 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 30 000 není sjednáno

   7.3 Pojištění pro krátkodobé cesty – číslo smlouvy: 8648860010  

Rozsah 03 Evropa 100 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 není sjednáno

Rozsah 04 Evropa 100 000 000 200 000 100 000 20 000 2 000 000 1 000 000 500 000 15 000 6 000 není sjednáno

ČLÁNEK 7  Typy pojištění

*) plnění 100%


