ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY
pro pojištění stornovacích poplatků
Článek 1
Základní ustanovení
1.1 Předmětem pojištění jsou nevratné náklady, které pojištěnému vznikly vyúčtováním stornovacích
poplatků poskytovatelem cestovní služby nebo odkladu cestovní služby (pokud jsou náklady s tím vzniklé
nižší než při stornování služby) v důsledku pojistné události.
1.2 Pojištění stornovacích poplatků začíná zaplacením pojistného za podmínky jeho sjednání nejpozději
jeden pracovní den po úhradě ceny cestovní služby. Při pozdějším sjednání pojištění stornovacích poplatků
pojištění nevzniká, i když je pojistné zaplaceno.
1.3 Pojištění stornovacích poplatků se v průběhu pojištění nedá měnit ani zrušit, pokud není v pojistné
smlouvě dohodnuto jinak.
1.4 Při úhradě zálohy na cestovní službu je možno pojistit částku zálohy nebo celkovou cenu cestovní
služby. Při úhradě doplatku je možno pojistit pouze doplatek.
1.5 Výše stornovacích poplatků se řídí obchodními podmínkami poskytovatele cestovní služby platnými
v době sjednání pojištění.
1.6 Na pojistném plnění se pojištěný podílí spoluúčastí ve výši 20%.
Článek 2
Pojistná událost
2.1 V pojištění stornovacích poplatků se za pojistnou událost považuje prokazatelné zrušení
nebo odkladu cestovní služby v důsledku:
2.1.1 akutního onemocnění, úrazu nebo úmrtí pojištěného nebo jeho osoby blízké, které vznikly za trvání
pojištění a v jehož důsledku dojde k takové změně zdravotního stavu, která neumožní podle ošetřujícího
lékaře pojištěnému ve sjednaném termínu a rozsahu cestovní službu čerpat;
2.1.2 akutního onemocnění, úraz nebo úmrtí spolucestujícího nebo jeho osoby blízké, pokud by pojištěný
musel nastoupit cestovní službu sám;
2.1.3 úmrtí osoby blízké pojištěnému, ke kterému dojde za trvání pojištění, nejdříve však 60 dní před
nástupem cesty;
2.1.4 značné škody na majetku pojištěného nebo spolucestujícího vzniklá v době trvání pojištění, která
byla způsobena následkem živelní události či trestného činu třetí osoby, pokud pojištěný nebo spolucestující
doloží, že z tohoto důvodu nemůže nastoupit pojištěnou cestu;
2.1.5 podání žádosti o rozvod ze strany manželů nebo návrhu na zrušení registrovaného partnerství ze
strany registrovaných partnerů, pokud jsou uvedeni na jedné pojistné smlouvě;
2.1.6 zmeškání odjezdu dopravního prostředku z ČR do zahraničí z důvodu:




dopravní nehody vozidla či vlaku, jímž pojištěný cestoval na místo určené k odjezdu;
zrušení či zkrácení linek veřejné dopravy z důvodu předem neoznámené stávky;
živelní události, která poškodila přepravní prostředek nebo nastala na trase dopravy a znemožnila
tak pokračovat v cestě;

2.1.7 obdržení nečekané výpovědi z pracovního poměru pojištěného ze strany zaměstnavatele z důvodu
organizačních změn.

2.2 Podmínkou poskytnutí pojistného plnění je zrušení cesty u poskytovatele cestovní služby oprávněnou
osobou nejpozději před nástupem cesty.
2.3 Jestliže z důvodu vzniku skutečností uvedených v odst. 2.1 těchto ZPP je zrušena cesta pouze u
jednoho či více účastníků a ostatní se cesty zúčastní, jsou uhrazeny stornovací poplatky vztahující se k
cestě účastníků, u nichž byla cesta zrušena. V případě společné ceny za jednu ze služeb je hrazena
alikvotní část.
Článek 3
Výluky z pojištění
3.1 Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v případech uvedených v článku 9 VPP
a dále v případě zrušení cesty z důvodu:
3.1.1 chronického onemocnění;
3.1.2 onemocnění, které již existovalo v době sjednání pojištění, i když v tuto dobu nebylo léčeno a
komplikací s ním spojených;
3.1.3 následků úrazu, ke kterému došlo před sjednáním pojištění, i když dosud nebyly léčeny;
3.1.4 provedení kosmetických výkonů v oboru plastické chirurgie a jejich případných komplikací;
3.1.5 plánovaných operačních zákroků a vyšetření;
3.1.6 změny zdravotního stavu, která nastala vlivem psychické poruchy nebo choroby včetně deprese;
3.1.7 souvisejícího s požitím či požíváním alkoholu či návykových látek;
3.1.8 těhotenství (normálního i rizikového) a úmyslného přerušení těhotenství, asistované reprodukce
a jejích komplikací;
3.1.9 zhoršení či stabilně nedobré geopolitické, klimatické, ekologické či epidemiologické situace v cílové
zemi;
3.1.10 výpovědi ze strany pojištěného či ukončení smlouvy dohodou.
3.2 Pojistitel není povinen plnit, dojde-li ke zrušení cesty pojištěného či spolucestujícího, který je zároveň
majitelem, spolumajitelem či zaměstnancem poskytovatele cestovní služby či jsou tyto osoby vůči
pojištěnému a spolucestujícímu osobami blízkými.
3.3 Do pojistné ochrany nespadají a pojistitel neplní za zaplacené náklady na veškeré druhy pojištění,
poplatky za vízum, vstupenky na sportovní a kulturní akce, a to i v případě, když tyto náklady jsou součástí
stornovacích poplatků.
Článek 4
Práva a povinnosti
4.1 Pojištěný je povinen prokazatelně zrušit cestovní službu u poskytovatele ihned, jakmile se dozví, že
nastala skutečnost uvedená v odst. 2.1 těchto ZPP. Neučiní-li tak, pojistitel má právo uhradit pouze
náklady, které by vznikly v případě, kdyby cestu zrušil včas.
4.2 Zruší-li pojištěný cestu pro akutní onemocnění, úraz nebo úmrtí osob uvedených v odst. 2.1, je povinen
předat pojistiteli veškerou lékařskou a jinou dokumentaci potřebnou pro šetření pojistné události.
4.3 Zruší-li pojištěný cestu z důvodů uvedených v odst. 2.1.4 těchto ZPP, je povinen předložit pojistiteli
všechny dokumenty prokazující vznik pojistné události a nárok na pojistné plnění.
4.4 Pojištěný a spolucestující osoba jsou povinni se podrobit lékařské prohlídce v souvislosti s ověřením
zdravotního stavu uvedeného v odst. 2.1, který jim neumožňuje podle ošetřujícího lékaře ve sjednaném
termínu a rozsahu cestu absolvovat.

Článek 5
Uplatnění nároku na pojistné plnění
5.1 Nárok na pojistné plnění uplatní pojištěný neprodleně přímo u pojistitele předložením
vyplněného formuláře Oznámení škodné události (Pojištění stornovacích poplatků) v písemné
či elektronické podobě (www.allianz.cz). Podle charakteru škodné události k formuláři přiloží:
5.1.1 lékařskou zprávu vystavenou ošetřujícím lékařem, který nesmí být osobou blízkou pojištěnému či
spolucestujícímu, před plánovaným počátkem cesty, propouštěcí lékařskou zprávu v případě hospitalizace či
jinou řádnou lékařskou dokumentaci prokazující důvod zrušení cestovní služby;
5.1.2 cestovní smlouvu a doklad o zaplacení cestovní služby (originál příjmového dokladu, výpis
z bankovního účtu, atd.);
5.1.3 storno fakturu (dobropis) vystavený poskytovatelem cestovní služby;
5.1.4 průkaz pracovní neschopnosti osoby, kvůli které došlo ke stornování cestovní služby;
5.1.5 ověřenou kopii úmrtního listu v případě zrušení cestovní služby z důvodu úmrtí;
5.1.6 ověřenou kopii rodného či oddacího listu nebo jiné listiny, která prokazuje vztah pojištěného a osoby
blízké;
5.1.7 potvrzení příslušného úřadu o vzniku značné škody na majetku v případě, že je důvodem ke zrušení
cestovní služby (od policie, hasičů, obecního úřadu);
5.1.8 úředně potvrzenou žádost o rozvod či návrh na zrušení registrovaného partnerství;
5.1.9 kopii výpovědi potvrzenou personálním oddělením zaměstnavatele;
5.1.10 policejní protokol o dopravní nehodě;
5.1.11 písemné potvrzení veřejného dopravce o důvodu a délce zpoždění či o zkrácení příslušných linek
veřejné dopravy;
5.1.12 další doklady potvrzující oprávněnost nároku na pojistné plnění nebo požadované pojistitelem.

