ZKRÁCENÝ VÝTAH ZE SKUPINOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY Č. 698041050
Pojistná smlouva na cestovní pojištění se řídí pravidly zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, Pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění (dále
také „PPCP“) a Doplňkovými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění k platebním kartám UCB (dále také „DPP UCB“).
VÝKLAD POJMŮ
Pojistník – UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Pojistitel – Allianz pojišťovna, a.s.
PŘEDMĚT SMLOUVY
Předmětem této smlouvy je povinnost Pojistitele poskytnout pojištěnému ve sjednaném rozsahu pojistné plnění v rozsahu nároků z pojištění dle
čl. „Předmět pojištění“ této Smlouvy, dojde-li během trvání pojištění k pojistné události ve smyslu PPCP a DPP UCB, a závazek Pojistníka uhradit
Pojistiteli pojistné.
POJIŠTĚNÉ OSOBY
1. Tato smlouva se vztahuje na držitele debetních, resp. kreditních karet (debetní a kreditní karty společně dále také „platební karty“) typu:
typ A – karty typu Visa Electron, Maestro, Visa Professional, Visa Classic / Visa Credit Classic, MC Standard, Debit MC, Expres, Debit MC Partners
a Debit MC Partners PCC, Visa Advantage, MC Preference, Visa Generali, MC Miles&More Standard, MC AGIP, Visa AXA Electron, Visa AXA
Club, Visa AXA/Partners
typ B – k arty typu Visa Business a MC Business
typ C – k arty typu Visa Gold / Visa Credit Gold, MC Gold, Visa Gold Business / MC Gold Business, MC Gold Charge, MC Miles&More Gold, Visa
Platinum, Visa Infinite
vydaných Pojistníkem, pro které byla ve věci cestovního pojištění sjednána spolupráce s Pojistitelem. Bližší specifikace jednotlivých kategorií
platebních karet včetně pojistných rizik a pojistných částek je uvedena v příloze Pojistné limity cestovního pojištění TRAVEL.
2. Každý typ karty je následně rozdělen do dvou subkategorií podle cestovního pojištění, které je ke kartě poskytováno, a to pojištění Basic a Plus,
které se liší dle rozsahu pojistného krytí (pojištění Plus dále také „rozšířené cestovní pojištění“).
3. Rozšířené cestovní pojištění se kromě držitele karty vztahuje také na:
– manžela/manželku držitele karty, registrovaného partnera/partnerku držitele karty
– děti mladší 18 let, ať již vlastní nebo svěřené do náhradní rodinné péče držitele karty či jeho manžela/manželky, výlučně však za předpokladu,
že výše uvedení rodinní příslušníci cestují a pobývají v zahraničí společně s držitelem karty.
4. Cestovní pojištění je automatické nebo volitelné dle typu karty.
ROZSAH A DRUHY POJIŠTĚNÍ
1. V rámci pojištění Basic resp. Plus, dle této smlouvy se sjednává:
a) pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně repatriace a pojištění pro případ přivolání opatrovníka (pojištění škodové)
b) pojištění pro případ trvalých následků úrazu a pro případ smrti v důsledku úrazu (pojištění obnosové)
c) pojištění osobních věcí a zavazadel (pojištění škodové)
d) p ojištění pro případ zrušení nebo přerušení cesty (pojištění škodové)
e) p ojištění odpovědnosti občanů za škodu způsobenou na zdraví či na majetku nebo jako finanční újma (pojištění škodové)
2. Ke kartám typu A až C dle čl. Rozsah a druhy pojištění, odst. 1 se sjednává pojištění typu Basic nebo Plus v rozsahu a v limitech specifikovaných
v příloze Pojistné limity cestovního pojištění TRAVEL. Uvedené limity jsou maximálním limitem pojistného plnění za pojistné události, které nastanou během jedné zahraniční cesty.
3. Dojde-li vzhledem k neomezené možnosti získání více platebních karet jednou osobou k vícenásobnému sjednání (souběhu) cestovního pojištění
pro jednoho pojištěného – majitele platebních karet, pojistné částky se nesčítají a v případě pojistné události je Pojistitel povinen poskytnout
pojistné plnění pouze jednou (pouze z jedné platební karty), a to maximálně do výše toho tarifu pojištění, který má nejvyšší limit plnění. Je-li tudíž
držitel platebních karet pojištěn dle cestovního pojištění více než jednou, má v případě pojistné události nárok pouze na jedno pojistné plnění
(pojistné plnění pouze z jedné pojistné smlouvy).
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4. Příslušná pojistná částka (max. limit pojistného plnění) je i v případě více společně cestujících rodinných příslušníků držitele karty konstantní –
pojistná částka se s počtem spolucestujících nenavyšuje a pojistné částky uvedené v příloze Pojistné limity cestovního pojištění TRAVEL platí
společně pro všechny spolucestující.
POČÁTEK A KONEC POJIŠTĚNÍ
1. Pojistné krytí pro pojištěné se sjednává na dobu platnosti platební karty, resp. po dobu platnosti karty vydané na místo karty původní.
2. Počátek pojištění:
a) Při vystavení karty
• Když pojištění ke kartě je automatické – v 00:00 hod. dne následujícího po převzetí platební karty držitelem, nejdříve však v 0:00 hod. prvního
kalendářního dne měsíce počátku platnosti karty.
•K
 dyž pojištění ke kartě je volitelné – v 00:00 hod. dne následujícího po převzetí platební karty držitelem, nejdříve však v 0.00 hod. prvního kalendářního dne měsíce počátku platnosti karty.
b) V případě zájmu o pojištění v průběhu platnosti karty
•K
 dyž pojištění ke kartě je volitelné – v 00:00 hod. dne následujícího po dni podání a akceptace žádosti klienta o sjednání cestovního pojištění
Pojistníkem.
c) V případě telefonického sjednání (aktivování) pojištění
• Když pojištění ke kartě je volitelné – v 00:00 hod. dne následujícího po telefonickém sjednání pojištění. Telefonická aktivace pojištění
klientem je možná prostřednictvím telefonní linky Pojistníka. Sjednání pojištění Pojistník pojištěnému potvrdí. Pojistník je povinen uchovávat záznam všech telefonických rozhovorů, během nichž bylo sjednáno pojištění.
3. Konec pojištění:
a) Když pojištění ke kartě je automatické – ve 24:00 hod. posledního dne platnosti karty, nejpozději však ve 24:00 hod. dne, kdy byla ukončena
platnost této pojistné smlouvy.
b) Když pojištění ke kartě je volitelné – ve 24:00 hod. posledního dne platnosti karty, nebo ve 24:00 hod. dne, ve kterém požádal držitel karty
o jeho ukončení, nejpozději však ve 24:00 hod. posledního dne kalendářního měsíce, ve kterém držitel karty požádal o ukončení platnosti této
pojistné smlouvy. Požádat o ukončení pojištění může držitel karty písemně nebo telefonicky. Ukončení pojištění Pojistník pojištěnému potvrdí.
Pojistník je povinen uchovávat záznam všech telefonických rozhovorů, během nichž bylo ukončeno pojištění.
4. Pro účely cestovního pojištění dle této smlouvy se považuje za platnou platební kartu i karta jinak neplatná (s ukončenou platností nebo karta
odcizená/ztracená/nefunkční), podal-li klient žádost o vydání nové platební karty nahrazující původní neplatnou kartu, a to až do okamžiku
převzetí nové platební karty klientem (poté pojištění přechází na kartu vydanou namísto karty původní). Při obnově karty (vydané namísto karty
s ukončenou platností) nebo při vydání náhradní karty (namísto ztracené/odcizené/nefunkční karty) se pojištění nepřerušuje a pokračuje dále
bez přerušení.
ÚZEMNÍ PLATNOST A DOBA TRVÁNÍ CESTY
1. Pojištění se vztahuje na pojistné události vzniklé v zahraničí, není-li v PPCP nebo DPP UCB ujednáno jinak.
2. Doba trvání jedné zahraniční cesty je maximálně 90 po sobě jdoucích kalendářních dnů po překročení hranice z ČR. Počet cest není omezen.
3. Pojistné krytí začíná okamžikem překročení státní hranice České republiky pojištěným při cestě do zahraničí, příp. dle povahy jednotlivých druhů
pojištění i dříve v okamžiku v pojistných podmínkách uvedeném, nejdříve však v první den platnosti pojištění. Pojistné krytí končí okamžikem
zpětného překročení státní hranice České republiky pojištěným při návratu ze zahraničí, příp. dle povahy jednotlivých druhů pojištění v pozdějším
okamžiku v pojistných podmínkách uvedeném, nejpozději však uplynutím 90. dne od nástupu na cestu anebo ukončením platnosti pojištění.
4. V případě škodné události je jednotlivé výjezdy nutné náležitě zdokumentovat přísl. doklady, v případě chybějící dokumentace lze přísl. doklady
v odůvodněných případech nahradit čestným prohlášením.
PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ
1. Pojištění léčebních výloh v zahraničí a pro případ repatriace
• Předmětem pojištění je úhrada nezbytných nákladů na ošetření pojištěného, kterému se byl nucen během pojistné doby podrobit v důsledku
pojistné události. Nezbytné náklady na ošetření jsou náklady z lékařského hlediska nutné pro nezbytnou léčbu a ošetření úrazu nebo náhle
vzniklého onemocnění.
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2. Pojištění pro případ přivolání opatrovníka
• Z pojištění se poskytuje v případě pojistné události úhrada nezbytných nákladů spojených s cestou opatrovníka pojištěného do zahraničí a jeho
ubytováním, popř. úhrada nezbytných nákladů souvisejících s předčasným nebo pozdějším návratem pojištěného a opatrovníka do místa
trvalého bydliště.
3. Úrazové pojištění
• Předmětem pojištění je pojištění pro případ smrti nebo trvalých následků, které vznikly následkem úrazu, jenž nastal v době trvání pojištění,
a které pojištěný utrpěl v běžném životě, pokud není ujednáno jinak. V případě smrti pojištěné osoby následkem úrazu náleží pojistné plnění
obmyšlené osobě dle zákona.
4. Pojištění osobních věcí a zavazadel
• Předmětem pojištění jsou zavazadla a věci osobní potřeby obvyklé pro daný účel cesty, které si pojištěný vzal na cestu, příp. je prokazatelně
pořídil během cesty.
• Pojištění zavazadel se sjednává bez spoluúčasti.
5. Pojištění zrušení cesty nebo přerušení nastoupené cesty
• U produktu zrušení cesty („Storno“) se z pojištění poskytuje náhrada nevratných nákladů, které musel pojištěný vynaložit v souvislosti se zrušením cesty organizované cestovní kanceláří či dopravní společností, nebo nákladů, které vynaložil na ubytování.
• U produktu přerušení nastoupené cesty („Storno plus“) jsou předmětem pojištění náklady na nespotřebované služby vyplývající z uzavřené
smlouvy o účasti na akci nebo dodatečné náklady na zpáteční cestu.
6. Pojištění odpovědnosti občanů
• Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu na zdraví nebo na věci, popřípadě z ní vyplývající jinou majetkovou škodu způsobenou činností v běžném občanském životě, provozováním turistické činnosti anebo provozováním sportovní činnosti.
•P
 ojištění se sjednává bez spoluúčasti.
7. Pojištění nadstandardních asistenčních a právních služeb
• Z Pojištění nadstandardních asistenčních a právních služeb má pojištěný právo, aby pojistitel:
		

a) zprostředkoval a uhradil náklady spojené s pořízením náhradních cestovních dokladů nebo jízdenky či letenky v případě jejich ztráty či
odcizení

		

b) p oskytl pojištěnému bezúročnou půjčku k pořízení náhradních osobních potřeb nezbytně nutných k dané cestě v případě ztráty či odcizení
osobních věcí či zavazadel

•P
 ojištění se sjednává bez spoluúčasti.
POSTUP KLIENTA PŘI NAHLÁŠENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI
Pro okamžitou pomoc volejte asistenční službu, která je k dispozici 24 hodin denně, na tel. +420 241 170 000 a postupujte podle jejích instrukcí.
Oznámit pojistnou událost můžete také přes https://www.allianz.cz/pro-klienty/oznamit-novou-udalost/cestovani/lecebne-vylohy-v-zahranici.html
Když způsobíte někomu škodu nebo ho zraníte, zajistěte si svědky a zdokumentujte událost. Nepodepisujte nic, čemu nerozumíte nebo s čím nesouhlasíte. Pokud budete k podpisu nuceni např. policií, uveďte k němu svůj nesouhlas anglicky, nebo alespoň česky.
V případě dotazů k vyřízení pojistné události nebo stížnosti můžete kontaktovat pojistitele přes
https://www.allianz.cz/kontaktujte-nas/napiste-nam/ nebo písemně na adrese Allianz pojišťovny, a.s.
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