
 

 
PRÍLOHA K POJISTNÉ SMLOUVĚ 
pro individuální cestovní pojištění 

rozsah pojištění a výše pojistného krytí 
platná od 15.12.2020 

 
pojištění rozsah pojištění limit pojistného plnění / pojistná 

částka 
 

1. pojištění léčebných výloh v 
zahraničí 
část B VPPCPCZ/1018* 

a) ambulantní ošetření včetně předepsaných léků a předepsaných 
zdravotnických pomůcek a zdravotnického materiálu určených pro fixaci 
částí těla nebo na podporu chůze, hospitalizace ve standardně vybaveném 
vícelůžkovém pokoji a lékařské ošetřování během hospitalizace včetně 
předepsaných léků a předepsaných zdravotnických pomůcek a 
zdravotnického materiálu určených pro fixaci částí těla nebo na podporu 
chůze, přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení a přeprava ze 
zdravotnického zařízení zpět do ubytovacího zařízení, přeprava zpět do 
vlasti (podle části B, čl. 1, odst. 2, písm. a), b), c) d) VPPCPCZ/1018*) 

 
do výše skutečně vzniklých nákladů 

b) ubytování spolucestující blízké osoby ve zdravotnickém zařízení v případě 
hospitalizace dítěte ve věku do 6 let (podle poslední věty části B, čl. 1, odst. 
2, písm. b) VPPCPCZ/1018*) 

1.000 Kč / 1 noc 

max. 10.000 Kč 

c) ubytování a stravování v rozsahu polopenze pojištěného v zahraničí 
v případě, že z lékařského hlediska není již nutná hospitalizace pojištěného, 
ale zároveň není možné, aby pojištěný pokračoval ve své původně 
plánované cestě, nebo byl schopen přepravy do vlasti (podle části B, čl. 1, 
odst. 2, písm. e) VPPCPCZ/1018*) 

1.000 Kč / 1 noc 

max. 10.000 Kč 

d) přeprava tělesných ostatků do místa pohřbu ve vlasti (podle části B, čl. 1, 
odst. 3 VPPCPCZ/1018*) 

500.000 Kč 

e) nákup nebo oprava dioptrických brýlí, ostatních ortopedických a 
protetických pomůcek (podle části B, čl. 1, odst. 4 VPPCPCZ/1018*) 

5.000 Kč 

f) ošetření jednoho zubu 5.000 Kč 

celkem za všechny zuby max. 15.000 Kč 

(podle části B, čl. 1, odst. 5 VPPCPCZ/1018*) 

g) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace 
pojištěného v zahraničí trvající déle než 10 dnů nepřetržitě (podle části B, 
čl. 1, odst. 6, písm. a) VPPCPCZ/1018*) 

cestovní náklady 25.000 Kč 

náklady na ubytování 1.000 Kč / 1 noc 

max. 10.000 Kč 

h) náklady na cestu a ubytování jedné blízké osoby v případě hospitalizace 
pojištěného dítěte ve věku do 15 let v zahraničí; pokud hospitalizace trvá i 
po termínu předpokládaného ukončení pobytu v zahraničí (podle části B, čl. 
1, odst. 6, písm. b) VPPCPCZ/1018*) 

cestovní náklady 25.000 Kč 

náklady na ubytování 1.000 Kč / 1 noc 

max. 10.000 Kč 



asistenční služby v zahraničí 
část A, čl. 16 VPPCPCZ/1018* 

24 - hodin denně dostupný servis při pojistné události v zahraničí (podle části A, 
čl. 16 VPPCPCZ/1018*) 

bez limitu 

2. pojištění zavazadel 
část C VPPCPCZ/1018* 

poškození, zničení, odcizení, ztráta zavazadel (podle části C, čl. 2, odst. 1, písm. 
a) VPPCPCZ/1018*) 
z toho: 

40.000 Kč 

max. však 10.000 Kč za 1 věc 

spoluúčast 500 Kč 

 
- v případě poškození, zničení, odcizení, ztráty pojištěných věcí, které si 

pojištěný zakoupil během cesty a pobytu je limit pojistného plnění (podle části 
C, čl. 5, odst. 5 VPPCPCZ/1018* jde o dílčí plnění v rámci limitu pojistného 
plnění) 

 
20.000 Kč 

max. však 5.000 Kč za 1 věc 

spoluúčast 500 Kč 

 

opožděné dodání zavazadel leteckou společností (podle části C, čl. 2, odst. 
1, písm. c) VPPCPCZ/1018*) - pojistitel uhradí náklady za nákup náhradních 
oděvů a toaletních potřeb v zahraničí (podle části C, čl. 2, odst. 3 
VPPCPCZ/1018*) 

nad 24 hod max. 48 hod – 3.000 Kč 

déle než 48 hod – 10.000 Kč 

poškození, zničení, odcizení, ztráta cestovních dokladů (podle části C, čl. 2, 
odst. 1, písm. b) VPPCPCZ/1018*) - pojistitel uhradí náklady na pořízení 
náhradního cestovního dokladu v zahraničí (podle části C, čl. 2, odst. 2 
VPPCPCZ/1018*) 

10.000 Kč 

3. pojištění odpovědnosti 
část D VPPCPCZ/1018* 

a) újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení (podle části D, čl. 1, odst. 
2, bod 2.2, písm. a) VPPCPCZ/1018*) 

2.500.000 Kč 

b) škoda na věci nebo újma způsobená zvířeti (podle části D, čl. 1, odst. 2, bod 
2.1 a podle části D, čl. 1, odst. 2, bod 2.2, písm. c) VPPCPCZ/1018*) 

1.000.000 Kč 

c) další nemajetková újma (podle části D, čl. 1, odst. 2, bod 2.2, písm. b) 
VPPCPCZ/1018*) 

500.000 Kč 

d) náklady na advokáta (podle části D, čl. 1, odst. 3, písm. a) VPPCPCZ/1018*) 50.000 Kč 

e) náklady kauce (podle části D, čl. 1, odst. 3, písm. b) VPPCPCZ/1018*) 
celkem za d) a e) 

75.000 Kč 
max. 125.000 Kč 

4. úrazové pojištění 
část E VPPCPCZ/1018* 

- trvalé následky úrazu (podle části E, čl. 1, odst. 1, písm. a) 
VPPCPCZ/1018*) 

600.000 Kč 

- smrt v důsledku úrazu (podle části E, čl. 1, odst. 1, písm. b) 
VPPCPCZ/1018*) 

300.000 Kč 

5. pojištění zrušení 
objednaných služeb 
část F VPPCPCZ/1018* 

- akutní onemocnění, úraz, hospitalizace pojištěného nebo jeho blízké osoby 
- akutní onemocnění, úraz nebo hospitalizace nezletilého dítěte 
- živelná událost, vznik škody v důsledku vody z vodovodních zařízení, škoda 

způsobena pojištěnému trestným činem, při individuální dopravě v průběhu 
cesty vážná dopravní nehoda, živelná událost, stávka, trestný čin, 
nedobrovolná ztráta zaměstnání, oficiální varování Ministerstva 
zahraničních věcí České republiky  

(podle části F, čl. 2, odst. 1, písm. a) – g) a písm. i) – n) VPPCPCZ/1018*) 

80% stornopoplatku 

max. 40.000 Kč / osoba 

v případě sjednání varianty RODINA 
max. 40.000 Kč / osoba 
spolu max. 120.000 Kč 

 

 



- smrt pojištěného 
- smrt blízké osoby 
(podle části F, čl. 2, odst. 1, písm. h) VPPCPCZ/1018*) 

100 % stornopoplatku 

max. 40.000 Kč / osoba 

v případě sjednání varianty RODINA 
max. 40.000 Kč / osoba 
spolu max. 120.000 Kč 

6. pojištění předčasného 
návratu a nečerpaných 
služeb 
DPPPNNSCZ/1018** 

a) nezbytné cestovní náklady (podle čl. 1, odst. 1, písm. i) 
DPPPNNSCZ/1018**) 

15.000 Kč / osoba  

v případě sjednání varianty RODINA 
max. 15.000 Kč / osoba 

spolu max. 45.000 Kč 

b) nečerpané služby při předčasném návratu z cesty a pobytu (podle čl. 1, odst. 
1, písm. ii) DPPPNNSCZ/1018**) 

30.000 Kč / osoba 

v případě sjednání varianty RODINA 
max. 30.000 Kč / osoba 

spolu max. 90.000 Kč 

7.  pojištění nákladů na 
technickou pomoc při  
záchranné akci 
část G VPPCPCZ/1018* 

a) vyhledávání osoby – pátrání (podle části G, čl. 2, odst. 1, písm. a) 
VPPCPCZ/1018*) 

1.000.000 Kč 

b) vysvobozování (podle části G, čl. 2, odst. 1, písm. b) VPPCPCZ/1018*) 

c) přeprava (podle části G, čl. 2, odst. 1, písm. c) VPPCPCZ/1018*) 

d) přeprava tělesných ostatků (podle části G, čl. 2, odst. 1, písm. d) 
VPPCPCZ/1018*) 

8. pojištění domácího mazlíčka 
DPPDMCZ/1018*** 

léčebné výlohy pojištěného za ošetření domácího mazlíčka v zahraničí 
(podle čl. 2, odst. 1, písm. a) DPPDMCZ/1018***) 

 

a) ambulantní veterinární ošetřeni včetně předepsaných léků, hospitalizace a 
lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do nejbližšího 
veterinárního zařízení 

30.000 Kč 

b) ošetření jednoho zubu 3.000 Kč 

celkem za všechny zuby max. 10.000 Kč 

odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou domácím mazlíčkem 
(podle čl. 2, odst. 1, písm. b) DPPDMCZ/1018***) 

60.000 Kč 

9. pojištění dovolenkové 
domácnosti 
DPPDDCZ/1018**** 

a) odcizení s překonáním překážky 500.000 Kč 

b) vichřice spoluúčast 1.000 Kč 

c) krupobití 

d) povodeň a záplava 

e) požár, blesk, výbuch, pád letadel 

f) sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesuv nebo zřícení lavin, zemětřesení, 
tíž sněhu nebo námrazy, náraz vozidla, zadýmení, nadzvuková vlna, pád 
stromů, stožárů a jiných předmětů 

g) voda z vodovodního zařízení 

(podle čl. 3 DPPDDCZ /1018****) 



10. pojištění asistenčních služeb 
pro motorové vozidlo 
 
DPPPASMV/1018***** 

-  jestliže dojde k asistenční události v zahraničí (podle čl. 2, bod 1, 2 a 4 
DPPPASMV/1018**) 

a) oprava vozidla na místě nehody nebo poruchy nebo v servisu 
b) odtah vozidla z místa nehody nebo poruchy  
c) úschova vozidla  
d) ubytování po dobu opravy vozidla (maximálně 5 osob) 
e) návrat nebo pokračování v cestě (vlak/letadlo/autobus) 
f) náhradní vozidlo 
g) sešrotování nebo repatriace vozidla 
h) ztráta/uzavření klíčů v motorovém vozidle 
i) vyčerpání/záměna paliva 
j) defekt/poškození pneumatiky 
k) vybitá baterie 
l) finanční tíseň 

 
 

6.500 Kč 
neomezeně 

3 dny 
2.300 Kč/noc/osoba, max. 3 dny  

cestovní náklady max. 40.600 Kč 
max. 10 dnů 

max. 40.600 Kč 
6.500 Kč 
6.500 Kč 
6.500 Kč 
6.500 Kč 

27.000 Kč 

- jestliže dojde k asistenční události v České republice během cesty do a ze 
zahraničí (podle čl. 2, bod 3 DPPPASMV/1018**) 

a) oprava vozidla na místě nehody nebo poruchy 
b) odtah vozidla z místa nehody nebo poruchy  

 
 

6.500 Kč 
6.500 Kč 

celkem za všechny asistenční služby poskytnuté na území České republiky 
a/nebo v zahraničí 

maximálně 70.000 Kč 

11. pojištění asistenčních služeb 
pro nepojízdné kolo 
 
DPPPASNK/0620****** 

- jestliže dojde k asistenční události na území Slovenské republiky nebo na 
území České republiky 

a) přeprava kola a pojištěného do nejbližšího cykloservisu, návrat do místa   
přechodného ubytování nebo do místa trvalého bydliště 

b) úschova nepojízdného kola 
c) náklady na zapůjčení náhradního kola 
d) náklady na cestu pojištěného do cykloservisu za účelem vyzvednutí 

opraveného nebo nalezeného kola autobusem nebo vlakem 
e) oprava duše / pláště v případě defektu nebo v důsledku vandalizmu 
f) přeprava kola nebo pojištěného do místa přechodného ubytování nebo do 

místa trvalého bydliště v případě zdravotních komplikací pojištěného 
g) vybitá baterie v případě elektrokola 

 - vyhledání nejbližšího místa nabíjení 
 - přeprava kola a pojištěného do nejbližšího místa dobití baterie 

 
 

4.000 Kč / 50 km 
 

max. 5 dní 
4.000 Kč / max. 5 dní   

1.500 Kč 
 

1.500 Kč 
 4.000 Kč / 50 km 

 
 

bez limitu 
1.500 Kč 

celkem za všechny asistenční služby poskytnuté na území České republiky nebo 
na území Slovenské republiky 

maximálně 10.000 Kč 



- jestliže dojde k asistenční události v zahraničí (kromě území Slovenské 

republiky) 
a) přeprava kola a pojištěného do nejbližšího cykloservisu, návrat do místa 

přechodného ubytování nebo do místa trvalého bydliště 
b) úschova nepojízdného kola 
c) náklady na zapůjčení náhradního kola 
d) náklady na cestu pojištěného do cykloservisu za účelem vyzvednutí 

opraveného nebo nalezeného kola autobusem nebo vlakem 
e) oprava duše / pláště v případě defektu nebo v důsledku vandalizmu 
f) přeprava kola nebo pojištěného do místa přechodného ubytování nebo do 

místa trvalého bydliště v případě zdravotních komplikací pojištěného 
g) vybitá baterie v případě elektrokola 

- vyhledání nejbližšího místa nabíjení 
- přeprava kola a pojištěného do nejbližšího místa dobití baterie 

 
 

4.000 Kč / 50 km 
 

max. 5 dní 
4.000 Kč / max. 5 dní 

2.500 Kč 
 

2.500 Kč 
4.000 Kč / 50 km 

 
 

bez limitu 
2.500 Kč 

  celkem za všechny asistenční služby poskytnuté v zahraničí (kromě území 
Slovenské republiky) 

maximálně 10.000 Kč 

12. pojištění PANDEMIC 
 
část B VPPCPCZ/1018* 

léčebné výlohy v zahraničí 
a) ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace a lékařské 

ošetřování během hospitalizace, přeprava do a z nejbližšího zdravotnického 
zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti (podle časti B, čl. 1, odst. 2 
VPPCPCZ/1018*), 

 
1.000.000 Kč 

  b) náklady na ubytování pojištěného v zahraničí v případě, že byla nařízená 
karanténa pojištěného. Pojistitel si vyhrazuje právo předem rozhodnout o 
vhodném ubytovacím zařízení.    

                                        1.000 Kč / 1 noc  
max 14 nocí 

  
 
 
 
 
 

c) nezbytné cestovní náklady na dopravení pojištěného do vlasti po ukončení 
původně předpokládaného termínu pobytu pojištěného v zahraničí (pojistná 
doba do) z důvodu karantény pojištěného, pokud pojištěný nebude moci 
použít původně předpokládaný dopravní prostředek, nejpozději však 14 dní 
po ukončení předpokládaného termínu pobytu v zahraničí. Pojistitel si 
vyhrazuje právo rozhodnout o způsobu přepravy a použitém dopravním 
prostředku. 

40.000 Kč / osoba 

 část F VPPCPCZ/1018* zrušení objednané služby 
a) nařízená karanténa pojištěného na území České republiky nebo v zemi 

trvalého pobytu pojištěného trvající v době nástupu na cestu směřující 
k využití objednané služby 

b) nesplnění podmínek pro vycestování určených přepravcem nebo 
poskytovatelem služby pojištěným v době nástupu na cestu směřující 
k využití objednané služby (např. kontrola před nástupem do hromadného 
dopravního prostředku) 

 
                                  80% stornopoplatku 
                            max. 40.000 Kč / osoba  

 

* VPPCPCZ/1018 = Všeobecné pojistné podmínky cestovního pojištění VPPCPCZ/1018 



** Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb DPPPNNSCZ/1018 k Všeobecným pojistným podmínkám cestovního 
pojištění VPPCPCZ/1018 

*** Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění domácího mazlíčka DPPDMCZ/1018 k Všeobecným pojistným podmínkám cestovního pojištění VPPCPCZ/1018 
**** Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění dovolenkové domácnosti DPPDDCZ/1018 k Všeobecným pojistným podmínkám cestovního pojištění 

VPPCPCZ/1018 
***** Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb pro motorové vozidlo DPPPASMV/1018 k Všeobecným pojistným podmínkám cestovního 

pojištění VPPCPCZ/1018 
****** Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění asistenčních služeb pro nepojízdné kolo DPPPASNK/0620 k Všeobecným pojistným podmínkám cestovního pojištění 

VPPCPCZ/1018 
 
 


