INFORMACE
pojistitele pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
v souladu s ustanovením §§ 65 a 66 zákona 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě
účinná od 1. 6. 2012

Informace o pojistiteli:
pojistitel:
Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group
právní forma:
akciová společnost
adresa sídla:
Pobřežní 665/23, 186 00, Praha 8
členský stát:
Česká republika
IČ:
63 99 85 30
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433

Informace o závazku:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

l)

Účelem pojištění je úhrada nákladů, které vznikly v souvislosti s nezbytným lékařským ošetřením pojištěné osoby
v případě úrazu nebo náhlého onemocnění při turistickém nebo pracovním pobytu v cizině (pojištění léčebných výloh)
a úhrada nákladů, které vznikly v souvislosti s pojistnou událostí z pojištění zavazadel; úrazového pojištění, pojištění
odpovědnosti za škody, pojištění zrušení cesty, pojištění zpoždění letu, pojištění zpoždění zavazadel, pojištění
nevyužité dovolené a pojištění únosu letadla (sdružené cestovní pojištění). Jako připojištění lze sjednat pojištění
zásahu horské služby, pojištění nákladů na veterinární léčbu zvířete v zahraničí a pojištění zimních sportů. Právo na
pojistné plnění se řídí pojistnými podmínkami. Pojistné podmínky Vám na požádání předá pojišťovací
zprostředkovatel ještě před uzavřením pojistné smlouvy.
Pojistná smlouva se uzavírá na dobu určitou. Pojištění vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek
pojištění.
Způsoby zániku pojistné smlouvy jsou uvedeny v pojistných podmínkách a v zákoně č.37/2004 Sb., o pojistné
smlouvě. Změny pojištění jsou uvedeny v pojistných podmínkách.
Jednorázové pojistné na celé pojistné období se platí předem v plné výši.
Bonus, je-li stanoven, je určen v % z pojistného.
Výpovědí pojistné smlouvy pojistníkem nevzniká nárok na výplatu odkupného.
Výše pojistného je uvedena v pojistné smlouvě a je závislá na délce pojištění a výši sjednaných pojistných částek.
Jeho výši Vám sdělí zprostředkovatel pojištění po provedení Vaší volby všech parametrů pojištění.
Tato pojistná smlouva ani pojištění nejsou vázány na investiční podíly.
Podmínky a lhůty odstoupení od pojistné smlouvy se řídí ustanovením §23 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné
smlouvě. Pojistník má stejné právo na odstoupení jako pojistitel. Odstoupení od pojistné smlouvy lze zaslat na adresu
pojistitele.
Pojistné plnění nepodléhá dani z příjmu.
Stížnost pojistníka, pojištěného nebo oprávněné osoby lze podat na kterémkoliv obchodním místě pojistitele nebo se
lze se stížností obrátit na úřad dohledu nad provozováním pojišťovací a zajišťovací činnosti a penzijních připojištění,
vykonávaný Českou národní bankou.
Právní vztahy založené touto pojistnou smlouvou se řídí právem České republiky.

Bližší informace

a definice jsou uvedeny v pojistných podmínkách tohoto pojistného produktu, které jsou zájemci o
pojištění k dispozici i před uzavřením pojistné smlouvy.
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