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VÝŇATEK Z POJISTNÉ SMLOUVY Č. 2209248418 

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM 

 
Rozsah povinného a volitelného cestovního pojištění 

1. Povinné a volitelné cestovní pojištění se sjednává na dobu neurčitou, nejdéle po dobu platnosti 
platební karty, resp. po dobu platnosti karty vydané namísto karty původní. 

2. Počátek pojištění 

a) Platnost povinného cestovního pojištění k novým platebním kartám pojištěným dle této smlouvy 
začíná v 00:00 hodin dne následujícího po převzetí platební karty držitelem, nejdříve však první den 
platnosti karty. 

b) Platnost volitelného cestovního pojištění začíná v 00:00 hodin dne následujícího po sjednání 
tohoto pojištění, nejdříve však první den platnosti karty. 

3. Konec pojištění 

a) Platnost povinného cestovního pojištění končí ve 24:00 hodin posledního dne platnosti karty. 

b) Platnost volitelného cestovního pojištění končí ve 24:00 hodin posledního dne platnosti karty nebo 
v den, ke kterému držitel platební karty požádá o jeho ukončení. 

4. Při obnově karty vydané namísto karty s ukončenou platností a při vydání náhradní karty namísto 
ztracené/odcizené/nefunkční karty pokračuje povinné cestovní pojištění dále bez přerušení. 

5. Povinné a volitelné cestovní pojištění se vztahuje na držitele karty (fyzickou osobu, jejíž jméno je 
uvedeno na kartě) spolucestujícího manžela/manželku či partnera/partnerku držitele karty a jejich 
spolucestující děti mladší 18 let, musí však trvale žít s držitelem karty a jeho partnerkou/partnerem 
nebo manželkou/manželem ve společné domácnosti. Partnerkou/partnerem držitele karty se rozumí 
osoba, se kterou držitel karty trvale žije ve společné domácnosti. Pojištění se vztahuje pouze na osoby 
mladší 80 let. 

6. Povinné cestovní pojištění se sjednává v rozsahu uvedeném v Tabulce I. Volitelné cestovní pojištění 
se sjednává v rozsahu vedeném v Tabulce II. Limity uvedené v tabulkách jsou limitem pojistného 
plnění za pojistné události, které nastanou během jedné zahraniční cesty. V případě pojištění 
spolucestujících osob se jedná o společný limit pro všechny pojištěné osoby, s výjimkou pojištění úrazu, 
kde je limit stanoven pro každou osobu. V případě úrazu pojištěného, který zakládá nárok na pojistné 
plnění dle oddílu A pojistných podmínek, bude vyplaceno pojistné plnění pouze z jedné platební karty 
pojištěné dle této pojistné smlouvy, nehledě na to, kolik takových karet bylo pojištěnému vystaveno, a to 
dle karty s nejvyšším limitem pojistného plnění. 

7. Povinné a volitelné cestovní pojištění se sjednává pro zahraniční cesty nepřesahující 45 dní 
uskutečněné během platnosti pojištění. Počet cest není omezen. 

8. Pojistné krytí začíná okamžikem překročení státní hranice České republiky pojištěným při cestě do 
zahraničí, nejdříve však v první den platnosti pojištění. Pojistné krytí končí okamžikem zpětného 
překročení státní hranice České republiky pojištěným při návratu ze zahraničí, nejpozději však uplynutím 
45. dne od nástupu na cestu a nejpozději ukončením platnosti pojištění. 

9. Povinné a volitelné cestovní pojištění se vztahuje na pracovní i soukromé cesty pojištěných osob. 

10. Povinné a volitelné cestovní pojištění se nevztahuje na provozování manuální pracovní činnosti při 
zahraničních pracovních cestách. 

11. Povinné a volitelné cestovní pojištění se vztahuje na rekreační provozování běžných nerizikových 
letních a celoročních sportů (tj. míčových her, tenisu, plavání, pěší a vodní turistiky, cyklistiky, apod.). 
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12. Podmínkou platnosti pojištění je vždy dodržování bezpečnostních opatření a používání předepsaných či 
obvyklých ochranných pomůcek pro bezpečný výkon dané sportovní činnosti. 

13. Povinné a volitelné cestovní pojištění se vztahuje na provozování zimních sportů (tj. lyžování 
a snowboardingu, běhu a turistiky na lyžích, bruslení, curlingu, jízdy na saních, bobech, skibobech, 
apod., po vyznačených trasách). 

14. Povinné a volitelné cestovní pojištění se nevztahuje na provozování rizikových sportů, (tj. např. 
jakýchkoliv leteckých sportů, horolezectví, speleologie, vysokohorské turistiky, potápění, raftingu, sjezdu 
horských kol a cyklistiky v nebezpečném terénu, adrenalinových sportů, apod.), ani na provozování 
jakýchkoliv sportů při organizovaných sportovních soutěžích. 

 

Hlášení škod a výplata pojistného plnění 

1. Pouze pojistitel vede veškerou dokumentaci a administrativu spojenou s uplatňováním nároku na 
pojistné plnění. Posouzení nároků provádí výhradně pojistitel. Pokud by banka obdržela jakoukoliv 
dokumentaci nebo oznámení k pojistné události, předá tuto informaci neprodleně pojistiteli. 

2. V případě škody banka na požádání pojistitele ve stanoveném termínu potvrdí a prokáže, zda v době 
škody bylo sjednáno platné pojištění dle této pojistné smlouvy. 

3. Banka není odpovědná za jakékoli škody vyplývající z pojišťovací činnosti dané pojistnou smlouvou, 
pokud nejsou takové škody způsobeny nesplněním nebo nesprávným plněním smluvních povinností 
banky. 

4. Banka není oprávněna vypracovat, změnit nebo vydat jakoukoli smlouvu v rámci pojištění 
poskytovaného na základě této smlouvy bez předchozího souhlasu pojistitele, není oprávněna 
k prominutí závazku ani ke stanovení závazku pojistitele. 

5. Nárok na pojistné plnění má pojištěný, v případě smrti pojištěného pak oprávněná osoba. 

6. Veškeré pojistné plnění za jednotlivé pojištěné platební karty je splatné po ukončení šetření povinnosti 
plnit na účet určený pojištěným. 
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