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programem po dobu cestov6ni, ato:
i+.2]t. amUuiantni lddba a diagnostika - akutni a naldhav6 konzervativni a operativni lddba v podmfnk6ch ambulancie a polikliniky;
| 4.2.2. nal5hav a hospitalizace ;
14.2.3 . l6tba v nemocnici po dobu aZ 15 dn& po skondeni doby pojiStdni v piipad6 potieby podle ldkaislcfch ridajt;
14.2.4. zasfuarrr6 zdravotorick6 pomoc;
|4.2.5. notvnv6 stomatologick6 pomoc;
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14.2.8. zaiizpni nejbliXiho k mistu trval6ho
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14.29 . repatrace tdlesn-ich ostatkt do mista tvaldho bydli5t6 v piipad6 fmrti;
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f5. Vfjimky z pojistnfch uddlosti a omezeni poji5tEni.
l5.l.Vyjimkami z pojistnlch ud6losti jsou:
15.1.1. Lddba wozen5 3 onemocnenl'
15.1.2. Novot a org6nri
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ateroskler6za, chronickd Lilnillymfatick6 nedostatednost, hemoroidy atd.).
15.1.6. Epidemicke a pandemiik6 nemoci, obzvl65td nebezpednd infekce, chronickd perzistujici infekce (ECHO, TORCH atd.);
15.1.7. Akutni a chronick6 radiadni nemoc.
15.1.8. Jakdkoli zdravotni poruchy, komplikace nebo rimrti v drisledku nedodrZeni doporudeni o5etiujiciho ldkaie, vedlej5i ridinky
l6kri, kterd nebyly piedeps6ny l6kaiem.



15.1.9. Nemoci nebo důsledky (komplikace) virové hepatitidy a tuberkulózy. 
15.1.10. Nemoci a poruchy sluchu (výskyt sírného korku, komplikace způsobené přechladnutím a/nebo infiltrací vody) kromě 
akutního onemocnění. 
15.1.11. Plísňové adermatologické onemocnění, alergická dermatitida, mimo jiné způsobená ultrafialovým zářením, spáleniny 1. a 2. 
stupně, s výjimkou případů vyžadujících okamžitou lékařskou pomoc při záchraně života Pojištěného. 
15.1.12. Onemocnění a stavy, které vznikly ještě před zahájením doby pojištění a/nebo na místě trvalého bydlištěpřed začátkem doby 
pojištění a/nebo na území místa bydliště, které vedly k lékařským nebo dodatečným výdajům po dobu cestování; stejně jako 
onemocnění a stavy, které vznikly po návratu zcesty; 
15.1.13. Další léčba pokud Pojištěný odmítne lékařský převoz do místa trvalého bydliště. 
15.1.14. Lékařské vyšetření a poskytování služeb, které nejsou z lékařského hlediska rozumně nutné nebo naléhavé, nebo nejsou 
zahrnuty do léčby předepsané lékařem. 
15.1.15. Služby a léčení, které mohou být odloženy k návratu z cesty, včetně chirurgických operací, které mohou nahradit 
konzervativní léčbou před ukončenímcesty. 
15.1.16. Provádění očkování, lékařských vyšetření, instrumentálních a laboratorních vyšetření, které nesouvisí s pojišťovacím 
případem. 
15.1.17. Všechny druhy plastických, rekonstrukčních a kosmetických operací a procedur, všechny druhyprotézování a transplantace 
orgánů. Diagnostika a léčba celulitidy, obezity, metabolického syndromu. 
15.1.18. Zubní ošetření s výjimkou nouzové péče. 
15.1.19. Fyzioterapeutická léčba, cvičení a léčba netradičními metodami, využití laserových technologií; 
15.1.20. Umělá inseminace, léčba neplodnosti, opatření k prevenci těhotenství. 
15.1.21. Léčba zranění, získaných v důsledku spáchání Pojištěným úmyslných trestných činů. 
15.1.22. Léčba zranění, vzniklých v důsledku řízení Pojištěným motorového vozidla bez práva ho řídit. 
Samoléčba, léčba osobou nebo institucí, která nemá příslušná povolení k lékařské činnosti v zemi přechodného pobytu, stejně jako 
léčba onemocnění nebo zranění způsobených úmyslnými činnostmi Pojištěného, včetně pokusů o sebevraždu nebo úmyslné 
sebepoškozování. 
15.1.23. Léčba nemocí nebo úrazů způsobených ionizujícím zářením, radioaktivní kontaminací jakéhokoli původu nebo toxickými 
nebo výbušnými látkami jaderné výroby nebo složkami těchto látek. 
15.1.24. Poskytování dopravních služeb (taxislužby, hromadná doprava atd.) s výjimkou poskytování nemocničních služeb nebo 
přepravy z nemocnice do nemocnice v rámci lékařské dopravy. 
15.2.Pojistitel neplatí náklady na léčbu a nehradí náklady na lékařskou, zdravotnípomoc, zdravotni přepravua další služby: 
15.2.1. Pokud byla Pojištěná osoba před cестоu uznána nevyléčitelně nemocnou. 
15.2.2. V případech, které se vyskytly během cesty, která byla provedena v rozporu s doporučením lékaře nebo za účelem předem 
plánované nebo zamýšlené léčby v zahraničí. 
15.2.3. Za služby spojené s dodatečným komfortem, jmenovitě: TV, telefon, klimatizace, kadeřnictví, masér, kosmetička, taxi atd. 
15.2.4. Za služby, které přesahují to, co je nezbytné, pokud se zdravotní stav Pojištěného zlepšil natolik (podle zdravotních 
indikátorů), že on sam nebo pomocou jiné osoby může se vrátit do země bydliště. 
15.2.5. Za jakékoliv protézování včetně zajištění zubních protéz nebo umělých zubů (s výjimkou nouzové péče, aby se zabránilo 
komplikacím při jídle). 
15.2.6. Za ošetření v zemí přechodného pobytu po dni, kdy podle názoru lékaře jmenované Specializované služby Pojistitele – 
(Asistenčné služby) zdravotni přeprava je možná na základě lékařských údajů. 
15.2.7. Za nápravní nebo rehabilitační léčbu, léčbu na střediscích, sanatoriach, rekreačních domech a dalších zařízeních. 
15.2.8. Pokud jde o lékařskou repatriaci, jestliže na základě lékařských údajů nemoc nebo tělesná újma není dostatečně závažná a 
léčba může být provedena v místě bydliště Pojištěného a/nebo pokud nemoc nezabraňuje pokračovát v cestovaní nebo v nezávislém 
návratě Pojištěného na území země trvalého pobytu. 
15.2.9. Za léčbu na území země trvalého pobytu Pojištěné osoby. 
15.2.10. Na zaplacení ubytování a další náklady blízkého příbuzného Pojištěného v případě jeho příjezdu do země dočasného pobytu, 
a v případě stacionární léčby Pojištěnéhoméně než 10 (deseti) dní v důsledku akutního onemocnění, zhoršení chronického 
onemocnění, poruchy zdraví v důsledku nehody. 
15.2.11. Za služby spojené s těhotenstvím (s výjimkou mimomaternicového těhotenství), porodem, interupcí, porušením 
menstruačního cyklu, endometriózou, klimakterickým syndromem. 
15.2.12. Za porušení, k nimž došlo v důsledku potápění s použitím dýchacích přístrojů. 
15.2.13. Za porušení, k nimž došlo v důsledku skoky z výšky (s padákem, skákání na lanech atd) včetně do vody. 
16. Působení Pojistníka (Pojištěného) v případě výskytu události, která má příznaky pojistné události
16.1. Po vzniku pojistné události Pojištěný okamžitě, avšak nejpozději do 24 hodin, musí:  
16.1.1. Obrátit se telefonicky na číslo uvedené v dohodě naautorizované Specializované služby Pojistitele – Asistenčné službya získat 
doporučení pro další kroky. 
16.1.2. V případě, že Pojištěný potřebuje naléhavou lékařskou pomoc a není možné oznámit to před přijetím pomoci, musí být toto oznámení 
předáno nejpozději do 24 hodin po obdržení potřebné pomoci. Toto oznámení může předat jakákoli osoba jednající jménem Pojištěného. 
Nemožnost oznámení Pojistitele a/neboautorizované Specializované služby Pojistitele – Asistenčné služby Pojištěný musí dokumentovát.  
16.1.3. Autorizované Specializované služby Pojistitele (Asistenčné služby) je třeba sdělit: 
- název pojišťovny 
- číslo pojistné smlouvy 
- jméno pojištěné osoby 
- dobu platnosti pojistné smlouvy 
- sídlo, telefon 
- podrobný popis okolností události a požadované pomoci. 
16.1.4. Po informování autorizované Specializované služby Pojistitele (Asistenčné služby)je nutné dodržovat všechna jí doporučení pro další 
kroky. 
16.1.5. Uplatnit opatření k předcházení a snížení ztrát v případě výskytu události, která má příznaky pojistné události. 
16.1.6. V případě, že Pojistník (Pojištěný) po dohodě s Pojistitelem zaplatil náklady na zdravotní péči nebo zakoupené léký předepsáné 
důvěryhodným lékařemPojistitele nebo autorizované Specializované služby Pojistitele (Asistenčné služby) Pojistitel hradí vynaloženou částkuna 
základě dokladů potvrzujících výši škod. 
16.1.7. V případě pojistné události Pojistník (Pojištěný) podle vlastního uvážení může uhradit náklady na služby poskytované podle podmínek 
této smlouvy, pouze pokud jejich očekávaná částka nepřesahuje 500 EURO/USD. 

17. Doklady prokazující vznik pojistné události a výši škody
17.1. Pojistitel zaplatí pojistné plnění na základě dokladů: 



 

17.1.1. faktury od zdravotnického ústavu (na hlavičkovém papíře nebo s příslušným razítkem) s uvedenými příjmením pacienta, přesně 
stanovenou diagnózou, datem podání žádosti o lékařskou pomoc, délkou léčby, podrobnými informacemi o poskytovaných lékařských službách, 
diagnostike, předepsanýchlécích s uvedením jejich množství a nákladů; 
17.1.2. recepty vydané Pojištěné osobě ošetřujícím lékařém na nákup léků s uvedením názvu každého požadovaného přípravku; 
17.1.3. podrobné účty o jiných lékařských službach, členěné podle data a nákladů; 
17.1.4. doklady potvrzující platbu za léky, zdravotnické služby (stvrzenka o zaplacení, obchodní šeky, potvrzení příjmu, bankovní doklady atd.); 
17.1.5. doklady autorizované Specializované služby Pojistitele (Asistenčné služby) o výdajích souvisejících s pojistnou událostí; 
17.1.6. úmrtní list a doklady o přepravě těla nebo pohřbení v zahraničí – v případě úmrtí Pojistníka (Pojištěného); 
17.1.7. doklady příslušných orgánů potvrzující událost (důvody její výskytu), která má příznaky pojistné události, v souladu s její 
typem; 
17.1.8. kopie domácího pasu Pojistníka (Pojištěného); 
17.1.9. kopie cestovního pasu Pojistníka (Pojištěného); 
17.1.10. kopie identifikačního čísla Pojistníka (Pojištěného); 
17.1.11. originály cestovních dokladů; 
17.1.12. doklady od příslušných orgánů, potvrzující výskyt události (příčiny jeji vzniku), která má příznaky pojistné události v souladu s její 
povahou; 
17.1.13. pojistná smlouva (originál nebo kopie sveho výtisku); 
17.1.15. další doklady na žádost Pojistitele o určení povahy, okolností události, která má příznaky pojistné události, o jejích 
důsledcích a o výši škody. 
17.2. Ve sporných případech Pojistitel má právo iniciovat a Pojištěný je povinen podstoupit prohlídku, vyšetření, lékařskou nebo 
klinickou prohlídku v lékařských ústavech vybraných Pojistitelem a/nebo u příslušných expertů, odborníků, specialistů. 
17.3. Dokumenty uvedené v bodě 17 mohou být předloženy v ruštině, angličtině, francouzštině, němčině. Pokud jsou dokumenty v 
jiných jazycích, musí Pojistník (Pojištěný) poskytnout Pojistiteli úřední překlad do ukrajinského jazyka. 
17.4. Všechny uvedené dokumenty poskytují v plném rozsahu v původních vyhotoveních nebo v řádně ověřených kopiích s 
poskytnutím originálů pro ověření jejich pravosti. 
 
18. Postup při úhradě pojistného plnění 
18.1. Pojistitel provádí výplatu pojistného plnění následujícím způsobem: 
18.1.1. Převod peněžních prostředků na účet autorizované Specializované služby Pojistitele (Asistenčné služby), zdravotnického ústavu, který 
poskytl služby na základě dokladů potvrzujících vznik pojistné události acenu skutečně poskytnuté (nezbytné) lékařské péče. 
18.1.2. Úhrada nákladů za poskytnutou Pojištěné osobězdravotní péči, kteru Pojistník (Pojištěný) zaplatil samostatně podle smlouvy s 
Pojistitelem nebo pokud náklady na léčbu nepřekročily 500 EURO/USD, pokud jsou poskytnuty všechny potřebné dokumenty uvedené v odst. 
17 této Smlouvy. 
18.1.3. Osobě, která zaplatila za repatriaci těla Pojistníka (Pojištěného) v případě, že platba hodnoty této služby nebyla provedena autorizovanou 
Specializovanou službou Pojistitele (Asistenčné služby). 
18.1.4. Pojistitel nahradí výdaje v souladu s vybranými pojistnými programy (dodatky k této Smlouvě) pro nouzovou zdravotní péči a služby, 
které byly Pojistníkovi (Pojištěnému) poskytnuty během pobytu v zahraničí v rámci pojistné částky nebo limitu odpovědnosti Pojistitele. 
 
Kapitola 2. Dobrovolné úrazové pojištění cestujících 
 
19. Předmět pojištění 
19.1. Předmětem Smlouvy o pojištění jsou majetkové zájmy, které nejsou v rozporu s platnou legislativou Ukrajiny a týkají se života, zdraví a 
práceschopnosti Pojistníka (Pojištěného). 
 
20. Definice a seznam pojistných událostí 
20.1.V rámci této Smlouvyza nehodu považována náhlá, náhodná, krátkodobá událost, nezávislá na vůli Pojistníka (Pojištěného),která se 
skutečně odehrála a kvůli které nastala porucha zdraví (traumatické poškození; náhodná akutní otrava jedovatými rostlinami, chemickými 
látkami (průmyslovými nebo komunálními), vadnými potravinami a léky; úrazy elektrickým proudem, omrzliny, popáleniny, tržné rány 
(zranění) orgánů nebo jejich odstranění v důsledku chybnýchlékařských manipulaci)Pojistníka (Pojištěného) nebo jeho smrti. 
20.2. Pojistnými případy jsou: 
20.2.1. zranění/zdravotní postižení Pojistníka (Pojištěného) v důsledku nehody; 
20.2.2. vznik primárního postiženíPojistníka (Pojištěného) v důsledku nehody; 
20.2.3. úmrtí Pojistníka (Pojištěného) v důsledku nehody. 
 
21. Výjimky z pojistných událostí a omezení pojištění 
21.1. Pojistnými událostmi nejsou a pojistné plnění nebude provedené pokud k události uvedené v odst. 20.2. této Smlouvy došlo v důsledku: 
21.1.1. otravy drogami nebo toxickými látkami, alkoholem nebo jinými látkami, které byly použity s cílem sa opít,kromě případů, kdy užívání 
této látky došlo v důsledku protiprávního jednání třetích osob; 
21.1.2. sebevraždy Pojistníka (Pojištěného) nebo pokusu o sebevraždu nebo úmyslného zranění; 
21.1.3. samoléčení nebo jiného lékařského zákroku provedeného Pojistníkém (Pojištěným) bez lékařského předpisu; 
21.1.4. nemoci Pojistníka (Pojištěného) s výjimkou tetanu, vztekliny a dalších nemocí přenášených přes kousnutí zvířat a hmyzu; 
21.1.5. účastí Pojistníka (Pojištěného) ve stávkách, vzpourách, mistnich nepokojích atd.; 
21.1.6. nedodržení pravidel bezpečnosti práce nebo průmyslové hygieny; 
21.1.7. události, ke kterým došlo během zadržení, zatčení; 
21.1.8. události, které nastaly mimo území platnosti této Smlouvy; 
21.1.9. psychických poruch; 
21.1.10. jakéhokoliv činu Pojistníka (Pojištěného) ve stavu opilosti nebo pod vlivem omamných či toxických látek. 
21.2. Pojistnými událostmi nejsou: 
21.2.1. úmrtí Pojistníka (Pojištěného) od nemocí, které nebyly důsledkem nehody; 
21.2.2. zhoršení chronických onemocnění,nutriční toxická infekce. 
 
22. Postupy Pojistníka (Pojištěného) v případě výskytu události, která má příznaky pojistné události 
22.1. Při výskytu události, která může být uznána pojistnou, Pojistník (Pojištěný) neprodleně a v každém případě nejpozději do 24 hodin musí 
zavolat na telefonní číslo autorizované Specializované služby Pojistitele(Asistenčné služby) uvedené ve Smlouvě, a získat pokyny pro další 
postup. 
22.2. Do 15 dnů po ukončení cesty by měl Pojistník (Pojištěný) písemně poskytnout Pojistiteli doklady nezbytné pro rozhodování o pojistné 
plnění. 
 
23. Doklady prokazující vznik pojistné události a výši škody 



 

23.1. Při stanovení zdravotního postižení nebo zranění (dočasná porucha zdraví)Pojistník (Pojištěný) poskytuje: 
23.1.1. písemné prohlášení o vzniku pojistné události a pojistném plnění; 
23.1.2. originál nebo kopii této Smlouvy; 
23.1.3. doklady od zdravotnických zařízení, a to: neschopenku, osvědčení o zdravotním postižení (v případě pracovní neschopnosti), osvědčení o 
ambulantní (hospitalizační) léčbě; lékařský posudek (úrazová ambulance); 
23.1.4. doklady potvrzující totožnost příjemce pojistného plnění (pas, identifikační kód); 
23.1.5. osvědčení příslušných orgánů (podle události); 
23.1.6. osvědčení odborné lékařské a sociální komise o stanovení zdravotního postižení; 
23.1.7. akt o nehodě sestavený úředníky, kteří mají přístup k něj, nebo akt verze H-1; 
23.2. V případě smrti Pojistníka (Pojištěného) Obmyšlený (beneficiar) určený podle právních předpisůposkytuje: 
23.2.1. písemnou žádost o pojistném plnění; 
23.2.2. kopii této Smlouvy; 
23.2.3. osvědčení o příčině smrti a úmrtní list; 
23.2.4. akt verze H-1; 
23.2.5. osvědčení příslušných orgánů (podle události); 
23.2.6. osvědčení o právu na dědictví ověřené notařským zápisém (pro dědice); 
23.2.7. doklady potvrzující totožnost příjemce pojistného plnění (pas, identifikační kód) 
23.2.8. další dokumenty na žádost Pojistitele. 
23.3. Pokud pro získání pojistného plnění potřebné dokumenty jejichž obdržení není možné v této lhůtě (rozhodnutí hospodářského soudu, 
osvědčení o dědickém právu atd.) je povinen Pojistník (Pojištěný) nebo Obmyšlený (dědic Pojištěného) poskytnout je do 2 (dvou) pracovních 
dnů ode dne obdržení od příslušných orgánů. 
 
24. Stanovení pojistného plnění 
24.1. Pojistitel je povinen ve lhůtě 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne obdržení všech dokumentůnezbytných propojistné plněnívypracovat 
pojišťovací Akt nebo přijmout rozhodnutí o odmítnutí pojistného plnění. 
24.2. Pojistné plnění se provádí ve lhůtě ne delší než 15 (patnáct) pracovních dnů ode dne rozhodnutí o plnění na základě pojišťovacího Akta 
prostřednictvím pokladny Pojistitele, poštovní poukázkou nebo převodém na bankovní účet uvedený Pojistníkém (Pojištěným, Obmyšleným) v 
prohlášení na pojistné plnění. 
24.3. Pojistitel provede pojistné plnění: 
24.3.1. v případě uhynutí nebosmrti Pojistníka (Pojištěného)v důsledku úrazu nebo Obmyšlenéhonebo dědice –ve výši 100% pojistné částky; 
24.3.2. při úrazuPojistníká (Pojištěného) a stanovení skupiny zdravotněho postižení osob jému bude vyplacene: 
Skupina I – 100% pojistné částky; 
Skupina II – 75% pojistné částky; 
Skupina III – 50% pojistné částky. 
24.3.3. V případě poranění/poruchy zdraví Pojistníká (Pojištěného) – jednorázově v souladu s tabulkou "Pojistné plnění v případě úrazu nebo 
poškození vnitřních orgánů a částí těla", což jev Dodatku 4 k Pravidlům. 
 
Kapitola 3. Dobrovolné pojištění finančních rizik souvisejících se ztrátami způsobenými zrušením cesty 
 
25. Předmět pojištění 
25.1. Předmětem Smlouvy o pojištění jsou majetkové zájmyPojistníká a/nebo Pojištěného, které nejsou v rozporu s platnou legislativou Ukrajiny 
týkající se rizika škody v důsledku zrušení nebo ukončení výletu organizovaného subjektem turistické činnosti (dále jen STČ) v souladu s 
podmínkami smlouvy o cestovní službě nebo jiným dokladem potvrzujícím podmínky turistické cesty. 
 
26. Definice a seznam pojistných událostí 
26.1. Pojistnou událostí je skutečnost, že Pojistník a/nebo Pojištěný utrpěl ztráty kvůli nemožnosti realizace turistické cesty z důvodu 
nepředvídané a neúmyslné události a/nebo okolností před datem zahájení turistické cesty, a to: 
26.1.1. Smrt Pojistníká (Pojištěného) nebo jeho rodinného příslušnika (děti, rodiče, manžel/manželka, sourozence). 
26.1.2. Náhlá porucha zdraví: záchranné operace, pobyt na stacionární léčbě déle než 5 (pět) kalendářních dní včetně, těžké zranění Pojistníka 
(Pojištěného) nebo jeho rodinného příslušnika v období platnosti této Smlouvy v případě, že jsou lékařské předpisy k zákazu cestování a nutnosti 
léčby (pokud nejsou žádné jiné právně způsobilý přímí příbuzní – v případě potřeby péči o postižené členy rodiny Pojistníka (Pojištěného); 
Infekční onemocnění což vyžaduje izolace a karanténní opatření. 
26.1.3.Poškození, zničení nemovitého majetku Pojistníka (Pojištěného) v průběhu trvání této Smlouvy v důsledku požáru, výbuchu, přírodních 
katastrof, protiprávního jednání třetích stran, pokud vypořádání následků potřebuje okamžitou přítomnost Pojistníka (Pojištěného) na místě činu 
a/nebo objektivně brání realizaci dříve plánované cesty. 
26.1.4. Nutnost účasti Pojistníka (Pojištěného) v soudním jednání a přítomnosti v místě takového jednání, pokud je žalovaným, svědkem nebo 
na to existuje usnesení soudu,ale jen v těch případech, pokud Pojistníkovi (Pojistnému) předem nebyl známý fakt o tom, že vyšetření připadá na 
období plánované cesty a objektivně brání jeji realizaci. 
26.1.5. Oficiální ohlašéni zónou živelni pohromy v zemi (region, město, obec) trvalého pobytu nebo v zemi přechodného pobytu (vyhrazené 
oblasti pro cestování: region, město), jakož i v případě stávky dopravců, nepokojů lidí, epidemie a teroristických činů.  
26.1.6. Zrušení letu leteckou společností z důvodu uzavření vzdušného prostoru nad územím země přechodného pobytu v důsledku živelni 
pohromy a vlivů na životní prostředí. 
26.1.7. Neobdržení Pojistníkém (Pojištěným) vstupního víza do země přechodného pobytu i přes včasné podáný dokumentý potřebné k získání 
víza v souladu s požadavky Konzulátu (Velvyslanectví) v zemi přechodného pobytu, a v případě, že dříve nebylo zamítnuto uděléni víza do 
země, do ktere je plánována cesta pro všechny pojištěné osoby.  
26.1.8. Zpoždění na linku k odjezdu na cestu kvůli nehodě, dopravní nehodě nebo poškození veřejného dopravního prostředku (kromě 
taxislužby), na němž Pojistník (Pojištěný) mířil na letiště nebo na nádraží stejně jako v případě zpoždění spoje z jiného města. 
26.1.9. Konkurzcestovní kanceláří (pokud je cestovní kancelář rezidentem Ukrajiny) během doby trvání pojistné Smlouvy. 
26.1.10. Pojistné plnění se vztahuje pouze na případy poskytované zvoleným pojistným programem (odst. 7 Kapitoly 1 Smlouvy).  
 
27. Výjimky z pojistných událostí a omezení pojištění 
27.1. Pojistnou událostí není a pojistné plnění se nevyplácí, pokud škody Pojistníka (Pojištěného) souvisí s následující událostí:  
27.1.1. ne dohodnuta jako pojistné riziko ve vybraném pojistném programu (odst. 7 Kapitoly 1 Smlouvy) a/nebo se uskutečnila před zahájením 
Smlouvy nebo po její dokončení; 
27.1.2. způsobena okolnostmi, o kterých Pojistník (Pojištěný) věděl nebo měl vědět, ale nepřijal veškerá opatření ve své moci, aby se zabránilo 
vzniku pojistné události; 
27.1.3. způsobena jakoukoli činností Pojistníka (Pojištěného) ve stavu alkoholu, omamné nebo toxické intoxikace, což je 
zdokumentovánozpůsobem předepsaným zákonem; 



 

27.1.4. vznikla v důsledku epidemie, karantény, infekční nemoci uPojistníka (Pojištěného), rodinných příslušníků, kterým bylo možno předejít 
očkováním a/nebo které bylo výsledkem porušení preventivních karanténních opatření po kontaktu s nosičem takové infekce; 
27.1.5. vznikla v důsledku porušení Pojistníkém (Pojištěným) zákonů, lékařských předpisů, hygienických a antiepidemiologických doporučení; 
27.1.6. vznikla v důsledku duševního onemocnění Pojistníká (Pojištěného), členů jeho rodiny během doby platnosti této Smlouvy; 
27.1.7.způsobená vojenskými a souvisejícími riziky(válka, povstání, revoluce, občanské nepokoje), jakýmikoliv vojenskými manévry, výcvikem 
nebo jinými vojenskými akcemi a jejich následkama, účinky min, torpéd, bomb a dalších zbraní; 
27.1.8. způsobená teroristickými činy; 
27.1.9. způsobená rizikém jaderné energie, radiace a radioaktivní kontaminace; působením ionizujícího záření nebo kontaminace z radioaktivity 
jakéhokoliv jaderného paliva,odpadů nebo spalováním jaderného paliva. 
27.2. Nejsou hrazeny škody vzniklé v důsledku: 
27.2.1. omezení nebo změny plánu cesty z jakéhokoli důvodu; 
27.2.2. přenos termínu cesty/letu z jakékoliv příčiny.  
27.2.3.Pojištění nepodléhají osoby, které: 
27.2.4. mají v úmyslu cestovat do země dočasného pobytu na trvalý pobyt, pracovat a/nebo učit se; 
27.2.5. mají zdravotní kontraindikace. 
27.3. Pojistitel neposkytuje pojistné plněníosobám, které v době uzavření této Smlouvy zcela nebo zčásti ukryly od Pojistitele okolnosti uvedené 
v odst. 33.2.1. této Smlouvy a/nebo mu poskytly nespolehlivé informace, které byly důležité pro uzavření této Smlouvy. 
27.4. Neje pojistnou události neobdržení vstupního víza pokud prohlašení o uzavření této Smlouvy bylo předložene Pojistiteli méně než15 
(patnáct) pracovních dnů před začátkem plánovaného výletu. 
27.5. Nepodléhá pojistnému plnění: 
27.5.1. pokuty, penálea další poplatky; 
27.5.2. náklady na nemajetkovou újmu, ztrátu zisku; 
27.5.3. kurzový rozdíl. 
 
28. Pojistná částka. Pojistná platba. Termín a místo plněnĺ smlouvy 
28.1. Maximální pojistná částka pro tento typ pojištění nesmí překročit ekvivalent 7000 (sedm tisíc) EURO/USD za každou pojištěnou osobu 
uvedenou v cestovní smlouvě. 
28.2. Mezinárodní smlouva komplexního cestovního pojištění s podmínkou pojištění finančních rizik souvisejících se ztrátami vzniklými v 
důsledku zrušení cesty nebo předčasného přerušení musí být uzavřena minimálně 14 kalendářních dní před datem zahájení cesty а zahrnovat 
pojištění zdravotních výdajů. 
28.3. Pojistná platba podle této Smlouvy musí být zaplacena jednou a to před začátkem její platnosti. 
28.4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem její zahájení ale ne dříve než v 00 hodin 00 minut(kyjevského času) dne následujícího po dni 
zaplacení pojistného v plné výši. 
28.5. Platnost této Smlouvy vyprší poté, co Pojistník (Pojištěný) překročí hranici země trvalého pobytu. 
28.6. Pokud Pojištěný nezaplatil pojistnou platbu za podmínek stanovených touto Smlouvou nebo ji zaplatil v neúplné výši, považuje se tato 
Smlouva za neúčinnou. 
28.7. Místo platnosti této Smlouvy je území, uvedené v odst. 10 této Smlouvy. 
 
29. Postupy Pojistníka (Pojištěného) v případě výskytu škodné události, která má příznaky pojistné události 
29.1. V případě výskytu události, která má příznaky pojistné události předpokládané touto Smlouvou, Pojistník (Pojištěný) je povinen: 
29.1.1. co nejdříve, avšak nejpozději do 24 hodin oznámit Pojistiteli událost, která má příznaky pojistné události (voláním tísňového volání 
uvedeného ve Smlouvě); 
29.1.2. požádat STČ o zrušení cesty a o více informací o sankci a o názvu hotelu, který měl poskytnout ubytování, a o letecké společnosti, která 
měla provést přepravu Pojistníka (Pojištěného); 
29.1.3. do 2 (dvou) pracovních dnů (s výjimkou víkendů a svátků) od okamžiku výskytu události, která má příznaky pojistné události, písemně 
oznámit o ní Pojistitele; 
29.1.4. učinit veškerá možná opatření a kroky s cílem zabránit a snížit výši škod způsobených nástupem události, která má příznaky pojistné 
události (co nejdřívese obrátitna STČ, je-li to možné odložit cestování); 
29.1.5. přijmout opatření pro shromažďování a předávání Pojistitelí všech nezbytných dokumentů uvedených v odst. 30 této Smlouvy pro 
rozhodování o výši způsobené škody a požádat příslušné orgány o poskytnutí dodatečných dokumentů a informací (v případě potřeby 
opakovaně); 
29.1.6. písemné vysvětlit dotazy Pojistitele v souvislosti sudálosti, která má příznaky pojistné události. 
 
30. Doklady prokazující vznik pojistné události a výši škody 
30.1. Pro uznání případu pojistnou události a výpočet velikosti pojistného plnění Pojistník nebo Obmyšlený nebo Pojištěna osoba, která podle 
platného práva má nárok na pojistné plnění (je příjemcem pojistného plnění) v závislosti na povaze a okolnosti události, která má příznaky 
pojistné události, povinen poskytnout Pojistiteli: 
30.1.1. písemné oznámení o události, která může být uznána pojistnou události; 
30.1.2. písemnou žádost o vyplacení pojistnéhoplnění na formuláři Pojistitele; 
30.1.3. oficiální doklad STČ o události, která může být uznána pojistnou události;  
30.1.4. kopii této Smlouvy;  
30.1.5. kopii osvědčení o přidělení identifikačního čísla a kopie občanského a cestovního pasůPojištěného; 
30.1.6. doklady potvrzující příbuzenské vztahy Pojistníka (Pojištěného) a rodinného příslušníka (v případě, že pojistné riziko vzniklo u člena 
rodiny Pojištěného);  
30.1.7. kopie cestovní smlouvy;  
30.1.8. doklady o provedené platbé konzulárního poplatku a cestovní služby (šeky, potvrzení); 
30.1.9. dokumenty o vrácení peněz Pojištěnému Cestovní Agenturou v souladu s trestními sankcemi (výpočet dlužné částky, příjmový pokladní 
příkaz apod.);  
30.2. V závislosti na události a okolnostich její vzniku takovými dokumenty mohou být: 
30.2.1. úmrtní list nebo osvědčení o dědictví,ověřený v souladu se zákonem;  
30.2.2. potvrzení lékařské instituce, výpis z lékařské karty ověřený podpisem odpovědné osoby a razítkem llékařské instituce, nebo 
neschopenka;  
30.2.3. doklady potvrzující právo vlastnit, používat poškozený (zničený) nemovitý majetek a disponovat s ním; 
30.2.4. dokumenty příslušné instituce (potvrzení orgánů požární ochrany, meteorologické nebo seismické služby, oddělení záchranné služby 
plynu, elektrické rozvodné sítě, vyšetřovacích orgánů Ministerstva vnitra, Ministerstva pro mimořádné události apod.); 
30.2.5. původní zpráva soudu o nařízení jednani v případě;  
30.2.6. kopie soudního příkazu o jmenování data a času projednávání věci (soudní předvolání); 
30.2.7. výňatky z několika hromadných informačních zdrojů (časopisy, noviny, jejich internetové stránky), které svědčí o uznání země (oblasti 
země) zónou přírodních katastrof s uvedením data výskytu a relevance této události na datum odjezdu (odletu) do země přechodného pobytu;  



 

30.2.8. výňatky z několika hromadných informačních zdrojů (časopisy, noviny, jejich internetové stránky), které svědčí o uzavření vzdušného 
prostoru v zemi (oblasti země) plánováné cesty s uvedením data výskytu přírodní katastrofy;  
30.2.9. rozpis letů letecké společnosti potvrzující skutečnost zrušení letu Pojistníka (Pojištěného);  
30.2.10. oficiální zamítnutí žádosti o vízum konzulární služby velvyslanectví, které musí být potvrzeno podpisem oprávněné osoby a razítkem 
velvyslanectví;  
30.2.11. originál cestovního pasu s razítkem zamítnutí žádosti o vízum (pokud existuje); 
30.2.12. další doklady nebo informace na žádost Pojistitele, které jsou nezbytné k objasnění okolností a příčin pojistné události, určení výše 
škody. Dokumenty předložené k pojistnému plnění musí být pravdivé, poskytnuté v rozsahu, které vyžaduje Pojistitel (jeho zástupce), řádně 
vystavené a ověřené. 
30.2.13. S ohledem na vlastnosti konkrétní pojistné události na základě dohody mezi Pojistitelem a Pojistníkemmůže být snížen soupis dokladů 
potvrzujících vznik pojistné události a výši škody. 
 
31. Určení výše pojistného plnění. 
31.1. Velikost způsobené škody určí Pojistitel na základě jednoho nebo několika dokumentů uvedených v odst. 30. této Smlouvy. 
31.2. Výše pojistného plnění je definována jako rozdíl mezi skutečně vynaloženými náklady Pojištěného na nákup balíčku cestovních služeb v 
okamžiku výskytu události, která má příznaky pojistné události, a částkou vrácenou STČ v souladu se sankcemi stanovenými v Smlouvě o 
cestovní službě. 
31.3. Pojistné plnění v každém případě sesplácí v rámci pojistné částky a mínus: 
31.3.1. velikost franšizy, stanovené v odst. 9 kapitoly 1 této Smlouvy, v případě, že trestní sankce STČ nepřesáhnou 85% skutečných nákladů 
vynaložených Pojistníkem (Pojištěným) na nákup balíčku turistických služeb. V případě kdy je sankce vyšší 85% – Pojistitel zaplatí náhradu ve 
výši 75% skutečných nákladů, které nese Pojistník (Pojištěný).  
31.3.2. částky uhrazené třetími stranami; 
31.3.3. částky uhrazené jiným Pojistitelem za tuto pojistnou událost. Je-li škoda na majetku pojištěna u více pojistitelů a celková výše pojistné 
částky přesahuje jeji skutečnou výši, pojistné plnění splatné všemi pojišťovnaminesmi překročit skutečnou velikost ztrát. Současně každý 
pojistitel provede platbu v poměru k výši pojistné částky podle uzavřené pojistné Smlouvy. 

 
32. Postup při úhradě pojistného plnění 
32.1. Pojistné plnění se provádí poté, co plně budou stanoveny příčiny pojistné události a výši škody Výplata pojistného plnění se provádí v 
souladu s touto Smlouvou na základě žádosti Pojistníka a osvědčení o pojištění, které vystavil a podepsal Pojistitel (jeho zástupce). 
32.2. Do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne obdržení všech potřebných dokladů a informací o okolnostech vzniku pojistné události Pojistitel 
rozhodne o zaplacení pojistného plnění a vydá příslušnéosvědčení o pojištění. nebo rozhodne o odmítnutí zaplatit pojistné plnění. 
32.3. V případě, že Pojistitel rozhodne o vyplacení pojistného plnění, bude platba uhrazena Pojištěnému do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne 
podpisu osvědčení o pojištění. 
32.4. V případě, že se Pojistitel rozhodne o odmítnutí zaplatit pojistné plnění, musi písemně oznámít Pojištěnému do 15 (patnácti) pracovních 
dnů ode dne přijetí takového rozhodnutí s uvedením důvodů odmítnutí. 
32.5. Pojistitel má právo odložit platbu pojistného plnění v případě: 
32.5.1. pokud Pojistitel má pochybnosti o spolehlivosti informací a dokumentů poskytnutých Pojištěným. Rozhodnutí o uznání pojistné události 
může být odloženo po dobu, kdy Pojistitel sestavuje potřebné podklady od organizací, podniků a institucí, které mají nezbytné informace, ale 
tato doba nesmí překročit 90 (devadesát) kalendářních dnů ode dne obdržení všech potřebných dokumentů a informací o okolnostech výskytu 
pojistné události; 
32.5.2. pokud na základě předložených dokladů není možné stanovit okolnosti, příčiny a velikost způsobených škod. V tomto případě má 
Pojistitel právo zavést vyšetřování aby určil okolnosti, příčiny a výši škod. V tomto případě pojistné plnění vystaví Pojistitel nejpozději 3 (tři) 
pracovní dny po obdržení Pojistitelem konečného výsledku tohoto vyšetření,ale nejpozději 90 (devadesát) kalendářních dnů od data žádosti 
Pojistníka o zaplacení pojistného plnění; 
32.5.3. pokud proti Pojistiteli orgány vnitřních záležitosti zahájili trestní stihaní týkající se události, která má příznaky pojistné události, – do 
ukončení trestního stíhání. 
 
Kapitola 4. Všeobecné pojistné podmínky 

 
33. Práva a povinnosti stran 
33.1. Pojistník má právo: 
33.1.1. seznámit se s podmínkami této Smlouvy a Pravidly pojištění; 
33.1.2. obdržet pojistné plnění po vzniku pojistné události podle podmínek této Smlouvy a pojistných Pravidel; 
33.1.3. změnit podmínky této Smlouvy a ukončit tuto Smlouvu za podmínek stanovených Pravidly pojištění a touto Smlouvou; 
33.1.4. v případě ztráty této Smlouvy v období její platnosti obrátit sena Pojistitele s písemnou žádostí o vydání duplikátu. Po vyhotovení 
duplikátuztracená kopie Smlouvy bude považována za neplatnou a za ni pojistná platba nebude provedena; 
33.1.5. odvolat se proti odmítnutí Pojistitelem platit pojistné plnění nebo neoprávněného krácení pojistného plnění způsobem předepsaným 
platnými právními předpisy Ukrajiny. 
 
33.2. Pojistník je povinen: 
33.2.1. po uzavření této smlouvy poskytnout Pojistiteli veškeré potřebné spolehlivé informace pro posouzení pojistného rizika a uzavření této 
Smlouvy; 
33.2.2. oznámit Pojistiteli všechny smlouvy uzavřené dříve nebo uzavírající se s ohledem na předmět této Smlouvy; 
33.2.3. zaplatit včas pojistnou platbu ve výši a za podmínek stanovených touto Smlouvou; 
33.2.4. při změně míry rizika nebo jiných podstatných okolností předmětu této Smlouvy, při zjištění jakýchkoliv okolností, které vedly nebo by 
mohly vést ke vzniku pojistné události, po dobu 2 (dvou) pracovních dnů písemně informovat o nich Pojistitele; 
33.2.5. v případě změn a dodatků k cestovní smlouvě – písemně informovat Pojistitele; 
33.2.6. v případě úplné nebo částečné náhrady ztrát třetími osobami nebo snížení ztrát jiným způsobem, neprodleně (nejpozději však 5 (pět) 
pracovních dnů (s výjimkou víkendu a svátků) písemně oznámít Pojistitele; 
33.2.7. pomáhat Pojistiteli při vyšetřování okolností vzniku události, která má příznaky pojistné události; 
33.2.8. ve lhůtě stanovené touto Smlouvou písemně informovat Pojistitele o vzniku události, která má příznaky pojistné události; 
33.2.9. zachovávat mlčenlivostve vztazích s Pojistitelem, zabránit úniku třetím stranám informací, což jsou obchodním tajemstvím. 

 
33.3. Pojistitel má právo: 
33.3.1. kontrolovat věrohodnost poskytnutých mu Pojistníkem údajů, požádat o dodatečné dokumenty důležité pro určení stupně rizika a také 
kontrolovat dokumentaci Pojistníka týkájicí se této Smlouvy kdykoliv v době její platnosti; 
33.3.2. v případě zvýšení stupně rizika, pokud jde o předmět této pojistné Smlouvy, požádat Pojistníka změnit tuto Smlouvu včetně zaplacení 
dalšího pojistnéhoplnění nebo ukončit platnost této Smlouvy po odmítnutí Pojistníkem změnit Smlouvu za stanovených touto Smlouvou 
podmínek; 



33.3.3. samostatně zjistit příčiny a okolnosti pojistné události, požádat Pojistníka o informace nezbytné k prokázání skutečnosti aokolnostích 
pojistné události nebo výše pojistného plnění, včetně informací, které jsou obchodním tajemstvím; 
33.3.4. požádat příslušné orgány, aby mu poskytly příslušné dokumenty a informace potvrzující skutečnost a příčinu vzniku pojistné události a 
velikost způsobené škody; 
33.3.5. odmítnout nebo odložit pojistné plnění v případech uvedených v Pravidlech a této Smlouvě; 
33.3.6. zahájít změny a dodatky k podmínkám této Smlouvy a předčasné ukončení této Smlouvy v souladu s postupem a podmínkami 
stanovenými v Pravidlech a této Smlouvě; 
33.3.7. požadovat vrácení pojistného plnění vyplaceného Pojištěnému v případě obdržení pojistného plnění za způsobenouškodu od třetích osob 
nebo v případě relevantních okolností stanovených platnými právními předpisy Ukrajiny, podmínky Pravidel a této Smlouvy, které zcela nebo 
částečně zbavují Pojištěného práva na pojistné plnění. 

33.4. Pojistitel je povinen: 
33.4.1. seznámit Pojištěného s podmínkami této Smlouvy a Pravidel; 
33.4.2. do 2 (dvou) pracovních dnů, jakmile se dozví o vzniku pojistné události přijmout opatření k odbavení všech potřebných dokumentů pro 
včasné zaplacení pojistného plnění Pojištěnému; 
33.4.3. po obdržení oznámení od Pojištěného o navýšení rizika nebo jiných podstatných okolnostech týkajících se předmětu této pojistné 
Smlouvy do 5 (pěti) pracovních dnů pozměnit tuto Smlouvu nebo ukončit její platnoct písemným oznámením Pojistiteného v souladu s 
postupem stanoveným touto Smlouvou; 
33.4.4. po vzniku pojistné události učinit pojistnou platbu ve lhůtě stanovené toutoSmlouvou; 
33.4.5. udržet v tajnosti důvěrné informace o Pojištěném a jeho majetkovém stavu s výjimkou případů stanovených právními předpisy Ukrajiny; 
33.4.6. v případě odmítnutí zaplatit pojistné plnění informovat Pojištěného písemně s odůvodněným důvodem odmítnutí. 

34. Pojistná částka. Pojistná platba. Termín a místo plnění Smlouvy
34.1. Pojistná částka je peněžní částka, v níž je Pojistitel povinen uhradit pojistné plnění v souladu s pojistnými podmínkami. 
34.1.1. Velikost pojistných částek pro každý druh pojištění je stanovena po dohodě mezi Pojistitelem a Pojištěným při uzavření pojistné 
Smlouvy nebo při její změně. 
34.1.2. Pojistná částka je jedinou pro všechny služby pro každý z druhů pojištění s ohledem na limity odpovědnosti stanovené v pojistných 
programech. 
34.1.3. Celková výše pojistného plnění pro pojistné události podle jednotlivých služeb pojistných programů nesmí překročit příslušné limity a 
celkovou pojistnou částku stanovenou touto Smlouvou. 
34.1.4. Pojistitel nenese žádnou odpovědnost a nebude hradit část ztrát, vyšší než pojistné částky (odpovídající limit odpovědnosti) stanovené 
touto Smlouvou. 
34.2. Pojistník je povinen uhradit Pojistiteli pojistné platby jako poplatky za pojištění. 
34.2.1. Platbu pojištění se platí ve výši a ve lhůtě stanovené touto Smlouvou. 
34.3. Pojistná Smlouva vstupuje v platnost dnem uvedeným v této Smlouvě jako den počátku platnosti Smlouvy, avšak nejdříve v okamžiku 
přijetí první pojistné platby na účet Pojistitele, pokud tato Smlouva nestanoví jinak. 
34.3.1. Pojistná Smlouva se uzavírá na čas cestování po dobu nejvýše jednoho roku. Závazek Pojistitele začíná až poté, co Pojistník (Pojištěný) 
překročí hranice země pobytu s výjimkou pojištění cestujících Ukrajinou a pojištění finančních rizik souvisejících se ztrátami vzniklými v 
důsledku zrušení cesty (odst. 3 této Smlouvy) a končí po návratu Pojistníka (Pojištěného) na území země trvalého pobytu. 
34.3.2. Pojistná Smlouva může stanovit maximální počet dní v průběhu nichž Pojistitel nese odpovědnost od okamžiku, kdy Pojistník 
(Pojištěný) překročí hranici, zejména: celkový počet (celkový pobyt v zahraničí) a jeden výlet do zahraničí (doba trvání jedné cesty). 
34.3.3. Pokud v době ukončení platnosti této Smlouvy návrat Pojistníka (Pojištěného) ze zahraničí není možný v důsledku úrazu nebo nemoci, 
pokud jsou k dispozici příslušné lékařské zprávy, odpovědnost Pojistitele v tomto případě bude dodatečně prodloužena po dobu nepřesahující 15 
dnů od uplynutí doby platnosti této Smlouvy. V ostatních případech, které vznikly během tohoto období, Pojistitel odpovědnost nenese. 

35. Důvody odmítnutí pojistného plnění
35.1. Důvody pro odmítnutí pojistného plnění jsou: 
35.1.1. úmyslná činnost Pojistníka (Pojištěného) zaměřená na vznik pojistné události.Uvedená vyhláška se nevztahuje na činnosti spojené s 
výkonem služebních povinností Pojistníka (Pojištěného), stavem nezbytné obhajoby (bez překročení její hranic) nebo ochrany majetku, života a 
zdraví. Kvalifikace činností Pojistníka (Pojištěného) je stanovena v souladu s platnými právními předpisy Ukrajiny; 
35.1.2. spáchání Pojistníkem (Pojištěným)úmyslného trestného činu, který vedl k vzniku pojistné události; 
35.1.3. výskyt události během válečných akcí všeho druhu,veřejných nepokojů a protiteroristických operací; 
35.1.4. předložení Pojistníkem (Pojištěným) vědomě klamných informací o předmětu této Smlouvy nebo o skutečnosti vzniku pojistné události; 
35.1.5. podvod nebo jiné činností Pojistníka (Pojištěného) směřující k získání neoprávněného pojistného plnění; 
35.1.6. nevčasné oznámení Pojistníkem (Pojištěným) události, která má příznaky pojistné události, bez závažných důvodů pro její vznik nebo 
vytvoření překážek pro Pojistitele při objasnění okolností vzniku pojistné události, určování povahy a výše škod;  
35.1.7. neposkytnutí dokumentů Pojistníkem stanovených touto Smlouvou a nutných pro rozhodování o pojistném plnění; 
35.1.8. výskyt případů podléhajících vyloučení z pojistných událostí a omezení pojištění uvedených v odst. 21 Smlouvy. 
35.1.9. nevčasné zaplacení pojistné platby; 
35.1.10. samolečba nebo případy léčby osobou, která nemá odpovídající lékařské vzdělání, v případě porušení léčebného režimu a nedodržení 
doporučení lékaře;  
35.1.11. užívání léků bez lékařského předpisu;  
35.1.12. požívání alkoholických, omamných nebo toxických látek. 
35.2. Na základě Smlouvy o pojištění nepodléhají pojistnému plnění náklady vzniklé v důsledku: 
35.2.1. úmyslného dobrovolného sebepoškozování Pojištěného, sebevraždy, pokus o sebevraždu, duševního onemocnění v nebezpečném stadiu 
(výjimkou je pokus o záchranu lidského života); 
35.2.2. vystavení ionizujícímu nebo radioaktivnímu záření jaderným palivem nebo jakémukoli radioaktivnímu odpadu z jeho výroby nebo 
expozice radioaktivních, toxických nebo výbušných látek jaderné výroby nebo složek těchto látek; 
35.2.3. řízení Pojištěným jakýhokoliv pozemního, vodního nebo leteckéhodopravnío prostředku bez řádného výcviku a řidičského průkazu nebo 
předávání řízení dopravního prostředku jine osobě, která není řádně vyškolena a nema řidičského průkazu nebo byla ve stavu alkoholu, 
omamných látek, jedovaté toxické látky nebo pod účinkem hypnotik nebo uklidňujících látek; 
35.2.4. řízení motocyklu nebo mopedu s objemem válců nad 50 kubických centimetrů; 
35.2.5. vzniku zvýšené skupiny zdravotného postižení osoby Pojištěného během doby trvání pojistné Smlouvy ve srovnání s III. skupinou 
invalidity, která byla stanovena pro Pojištěného před datem podpisu pojistné Smlouvy; 
35.2.6. účasti Pojištěného v sazce nebo provádění jakýchkoli rizikových akcí při sázení; 
35.2.7. dalších udalosti stanovených Pravidly a platnými právními předpisy Ukrajiny. 

36. Postup pro ukončení a změny Smlouvy
36.1. Platnost Smlouvy zaniká po dohodě smluvních Stran, a také: 
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PROGRAMY (mimo rlzemf UkrajinY)

Piiloha i. I

Program
Limity a omezeni

EKONOM
L6kaisk6 oSetieni V rdmci pojistn6 iristkY

Zdravotni pieprava 3OO EUR/USD

AI
L6kaisk6 o5etieni V 16mci pojistn6 ddstkY

Zdravotni pteprava 3OO EUR/USD

Nouzov6 stomatologick6 P6Ce 150 EUR/USD

BI
N6klady na program Al V 16mci uvedenfch limitri

L6kaFsk6 repatriace/repatriaci t6la po smrti rO OOO EUR/[JSD

C1

N{klady na program Bl V r6mci uvedenfch limitri

Ndklady na niv5t6vu blizk6ho piibuzn6ho (v pifpad6,

ie poji5tEn6 osoba poblfvi v nemocnici d6le neZ 10

dn0

CestovSni jedn6 osoby v ekonomick6 tifd6. Celkem

do 400 EUR/USD; Ubytov6ni na dobu aZ 5 (pdt)

dnri s platbou nejvf5e 50 EUR/USD za jeden den

pobytu

Pieddasnf n6vrat v ptipad6 rimrti nejbliZ5iho

piibuzn6ho Poj i5tEn6ho
Cestovfni v ekonomick6 tfidd 400 EUR/USD

Piediasnj n6vrat d6ti Poji5tEn6 osoby ve v6ku do 16

let
Cestovdni v ekonomickd tfid6 400 EUR^ISD

program cestovniho poji5tEni Dl (pro ty, kteii cestujf do zahranidi pracovat a/nebo studovat)

Program Nf klady hrazen0 Poj istitelem Limity a omezeni

DI

Zdravotnicka pomoc V r6mci pojistn6 d6stky

Zdravolni pieprava V r6mci pojistn6 d6stkY

Zdravotn i repatriace/posmrtn6 repatriace V r6mci pojistn6 d6stkY

Stomatologick6 pohotovost 150 EUR

Pojistni idstka tini 30 000 EUR

Zvl6Stni
podminky
programu:

l. Doba pojiStdni - od 1 mdsice do I roku

2.IJzemi smloulry - Evropa, zemd Schengenu

3. Vdk pojiStdnjch osob od 14 do 64 let (vdetnd)

4. Udel cesty - pr6ce, studium

Programcestovniho poji5t6ni F1 (mimo rizemi Ukrajiny)

Program Nfklady hr azen6 Poj istitele m Limity a omezeni

FI
L6kaisk6 o5etieni V mezich stanoven6ho sublimitu-l%o z pojistn6 ihstky

Ldkaisk6 repatriace/repatriaci tdla po smrti 3OOO EUR/USD

Pojistnd iistka 30 000 EURruSD

Zvlfltni
podminky
programu:

l. program zahrnuje cestovni poji5t6ni do zahraniii po\ze za podmfnek ziskdni multiviza a viza na

dobu 1 rok

2. Smlouva je platnd pouze do vzniku prvni pojistn6 udflosti

3. IJzemi platnosti Sm louvy - Evropa, ZemE Schengensk6 dohody

4. VEk Poji5tEnfch osob od 17 do 50 let

5. Cilem cesty je Turistika, dovolenS, Pr5ce, studium;SluZebni/obchodni cesta



Pojistn6 rizika v r6mci Programu poji5tEnffinandnich rizik, vzniklfch v drisledku zru5eni cesty

Poiistnd rizika
l. Smrt Pojistnik6 (Poji5tdndho) nebo jeho rodinndho piisluSnika (ddti, rodide, manLeVmanlelka, sourozence)

2 N5hl5 porucha zdravi: zdclranne operace, pobyt na stacion6rni l6dbd ddle neZ 5 (pdt) kalend6inich dni vtetn6, tELkd nandni
Pojistnika (PojiStdndho) nebo jeho rodinndho piislu5nika v obdobi platnosti tdto Smlouvy v piipad6, Le maji l6kaiskj
ptedpisy kzdkazu cestov6ni a nutnosti lddby (pokud nejsou L6dnd jinl pr6vnd zprisobily piimi piibuzni - v piipadd potieby
pddi o postiZend dleny rodiny Pojistnika (Poji5tdndho); Infekdni onemocndni coL vyladuje izolace a karantdnni opatieni

Po5kozeni, ztiEeni nemovitdho majetku Pojistnika (PojiStdn6ho) v prubdhu trv6ni t6to Smlouvy v drisledku poLilru, rny'buchu

piirodnich katastrof, protipr6vniho jedn6ni tietich stran, pokud rypoi6d6ni ndsledkri jako poSkozeni potiebuje okamZitot
piitomnost Pojistnika (Poji5tdndho) na mistE dinu a/nebo objektivnd brdnirealizaci diive pl6novand cesty

J.

Nutnost ridasti Pojistnika (PojiBtdndho) v soudnim jedn6ni a piitomnosti v mistd takovdho jedn6ni, pokud je Lalovanlm
svddkem nebo na to existuje usneseni soudu, ale v tdch pifpadech, pokud Pojistnikovi (Pojistndmu) piedem nebyl zn6my fak
o tom, Ze vySetieni piipad6 na obdobi pl6novand cesty a objektivnE brrinijeji realizaci

A

Ofrci6lni ohla5dni z6nou Zivelni pohromy v zemi (region, mdsto, obec) trvaldho poby,tu nebo v zemi piechodndho pobytt
(vyhrazend oblasti pro cestov6ni: region, mEsto), jakoLi v piipadd st6vky dopravcfi, nepokojri lidi, epidemie a teroristickfcl
dinri

5.

6. Zru5enf letu leteckou spolednosti z drivodu uzavieni vzduSndho prostoru nad fzemim zemd piechodndho poby'tu v dfisledku
Zivelni pohromy a vlivri naLivotni prostiedi

NeobdrZeni Pojistnikdm (Poji5t6nym) vstupniho viza do zemE piechodndho pobytu i pies vdasn6 pod6nd dokumenq
potiebnd k ziskdni viza ziizene v souladu s poZadavky KonzulStu (Velvyslanectvi) v zemi piechodndho poby'tu, a v piipadd,

2e diive nebylo zamitnuto uddldni yiza do zemd, do ktere je pliinov6na cesta pro v5echny poji5tdnd osoby

7.

ZpoLdEni na linku k odjezdu na cestu kvtli nehodd, dopravnf nehodd nebo po5kozeni veiejndho dopravniho prostiedku
(kromd taxisluZby), na ndmZ Pojistnik (Poji5tdnj) miiil na leti5td nebo na n6drali stejnd jako v piipadd zpoLdEni spoje z

iindho mdsta

8.

9. Konkurz cestovni kancel6ii (pokudie cestovni kancel6i rez-identem Ukrajiny) b6hem doby trvilni pojistnd Smlouvy

BROKBUSINESS Poj i5t'ovna
m. Kijev,04050, ul. Biloruska,3
tel./fax (0 44) 246 - 67 -22
e-mail: info@bbs.com.ua

i Ukrajiny 20344871
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