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Smluvní ujednání Turista 2020 – Pojištění přerušení cesty

Článek 1  Úvodní ustanovení

Pojištění TURISTA 2020 – Pojištění přerušení cesty se řídí Všeobecnými pojist-
nými podmínkami pro cestovní pojištění VPP-CR-01/2020 (dále jen VPP-CR), 
Doplňkové pojistné podmínky pro cestovní pojištění DPP-CR-01/2020 (dále jen 
DPP-CR), Předsmluvní informace PI-CR-01/2020 (dále jen PI-CR), těmito Smluv-
ními ujednáními Turista 2020 – Pojištění přerušení cesty (dále jen Smluvní ujed-
nání) a Smluvními ujednáními Turista 2020. Rozsah pojištění je uveden v Pojistce 
Turista 2020 (dále jen Pojistka).

Článek 2  Pojištěné osoby

1  Pojištění je určeno pro všechny klienty cestovní kanceláře, kteří si zakoupi-
li toto pojištění a kteří se účastní zájezdu/pobytu organizovaného cestovní 
kanceláří.

2  Pojištěny jsou fyzické osoby jmenovitě uvedené ve smlouvě o zájezdu nebo 
pojistné smlouvě nebo Pojistce nebo obdobném dokumentu.

3  Pojištěné osoby jsou vždy repatriovány do České republiky.

Článek 3  Trvání pojištění

1  Pojištění je možné sjednat nejdříve 1 rok před datem počátku cesty.
2  Pojištění je možné sjednat maximálně na dobu 30 kalendářních dnů.
3  Pojistná doba je doba uvedená ve smlouvě o zájezdu nebo jiném rovnocen-

ném dokumentu jako doba od zahájení do ukončení zájezdu.

Článek 4  Typy pojištění – Pojištění přerušení cesty

1  Typem pojištění se rozumí kombinace následujících parametru pojištění:
•	 územní	platnosti,
•	 typu	cesty,
•	 sjednaného	limitu	plnění.

2  Sjednaný typ pojištění je vyznačen na Pojistce.
3  Pojištění přerušení cesty je připojištění, které nelze sjednat samostatně. Musí 

být sjednáno s dalším typem pojištění.

Článek 5  Územní platnost pojištění

Pojištění je sjednáno s územní platností Evropa nebo Svět. Přesná specifikace pro 
jednotlivé územní platnosti je uvedena v článku 7 Územní platnost a pojištěné oso-
by, VPP-CR.

Článek 6  Rozsah pojištění

Ujednává se, že článek 1 Rozsah pojištění, Oddílu I Pojištění přerušení cesty, 
DPP-CR se doplňuje tak, že pojistnou událostí v pojištění pro případ přerušení 
cesty je rovněž přerušení cesty z důvodu:
a nařízeného preventivního testu na zjištění onemocnění COVID-19 k tomu pří-

slušným úřadem mimo území České republiky;
b nařízené preventivní karantény v souvislosti s podezřením na onemocnění 

COVID-19 k tomu příslušným úřadem mimo území České republiky. V rámci 
této karantény jsou hrazeny náklady na ubytování a stravu.

Článek 7  Hranice pojistného plnění

1  Přehled typu pojištění, na který se vztahují tato Smluvní ujednání, je uveden 
v Pojistce. Pojišťovna plní z jedné pojistné události do maximální výše limitu 
uvedeného v Pojistce pro konkrétně sjednaný rozsah pojištění.

Pojištění přerušení cesty

Pojištění přerušení cesty 30 000 Kč

2  Ujednává se, že článek 2 Hranice pojistného plnění, Oddílu I Pojištění přeru-
šení cesty, DPP-CR se doplňuje o nový bod, který zní následovně: 
3 V případě přerušení cesty pojišťovna poskytne pojistné plnění v podobě 
úhrady dodatečných nákladů na návrat (jízdní doklad, letenka), pokud nebylo 
možné použít původní zpáteční jízdní doklad. V případě nařízení preventivního 
testu na zjištění onemocnění COVID-19, pojišťovna uhradí náklady spojené 
s jeho provedením. V případě nařízené preventivní karantény pojišťovna po 
dobu jejího trvání uhradí náklady spojené s ubytováním a stravou pojištěného. 
Pojišťovna pojištěnému nahradí náklady za parkovné, které vznikly po termí-
nu řádného návratu leteckou dopravou, pokud vyzvednutí vozidla v řádném 
termínu zabránila nařízená preventivní karanténa pojištěného v souvislosti  
s podezřením na onemocnění COVID-19 mimo území České republiky nebo 
nařízený test na vyloučení onemocnění COVID-19 mimo území České repub-
liky. Dále pojišťovna pojištěnému uhradí náklady na repatriaci pojištěného po 
ukončení nařízené preventivní karantény mimo území České republiky. Pojiště-
ný je povinen ihned po vzniku škodní události (tj. ihned po nařízení preventivní-
ho testu na zjištění onemocnění COVID-19 nebo nařízení preventivní karantény 
v souvislosti s podezřením na onemocnění COVID-19, k tomu příslušným úřa-
dem mimo území České republiky) kontaktovat asistenční centrálu pojišťovny 
a postupovat v souladu s jejími pokyny. Pojišťovna uhradí vzniklé náklady na 
základě dokladů osvědčujících nenávratné vynaložení těchto nákladů pojiš-
těným. V odůvodněných případech může pojišťovna vzniklé náklady uhradit 
přímo za pojištěného, a to po předchozí dohodě s  asistenční centrálou 
pojišťovny.

Článek 8  Předmět pojištění

Ujednává se, že Oddíl I Pojištění přerušení cesty se doplňuje o nový článek, který 
zní následovně: Článek 4 Předmět pojištění
Předmětem pojištění pro pojištění přerušení cesty je finanční ztráta v podobě do-
datečných nákladů na zpáteční cestu a nenávratně vynaložených nákladů pojiš-
těného souvisejících s preventivním testem a preventivní karanténou k vyloučení 
podezření na onemocnění COVID-19, pokud byla tato opatření nařízena k tomu 
příslušným úřadem mimo území České republiky.

Článek 9  Výluky z pojištění

Ujednává se, že Oddíl I Pojištění přerušení cesty se doplňuje o nový článek, který 
zní následovně: Článek 5 Výluky z pojištění
Kromě obecných výluk z pojištění se pojištění přerušení cesty dále nevztahuje na 
tyto náklady související s podezřením na onemocnění COVID-19:
a za ubytování po dobu nařízené preventivní karantény, pokud tato karanténa pro-

bíhá v rámci objednaného a zaplaceného ubytování pojištěného nebo pokud 
probíhá na náklady místních úřadů;

b za stravu po dobu nařízené preventivní karantény, pokud tato karanténa probíhá 
v rámci objednaného a zaplaceného stravování pojištěného nebo pokud probí-
há na náklady místních úřadů;

c na repatriaci pojištěného, pokud bylo možné použít původní zpáteční letenku, 
jízdenku nebo osobní vozidlo;

d na preventivní testy a preventivní karanténu na vyloučení onemocnění COVID-19, 
které jsou požadovány pro umožnění vstupu do daného státu.


