Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění nevyužité dovolené

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.1 Pojištění nevyužité dovolené je součástí cestovního pojištění Allianz pojišťovny, a.s., a vztahují
se na ně pojistné podmínky cestovního pojištění platné od 1.1.2014 (PPCP 01012014) a tyto
doplňkové pojistné podmínky pro pojištění nevyužité dovolené.
1.2 Pojištění nevyužité dovolené je pojištění škodové.
Článek 2
Počátek a územní rozsah pojištění, pojistné
2.1 Pojištění nevyužité dovolené začíná zaplacením pojistného za podmínky, že bylo sjednáno
nejpozději v následující pracovní den po úhradě ceny cestovní služby (zájezdu, jízdenky,
letenky či ubytovacích služeb pojištěné osoby). Pojištění nevyužité dovolené zaniká:
2.1.1 dnem sjednaného konce pojištění;
2.1.2 ukončením cesty nebo vznikem pojistné události za doby trvání pojištění.
2.2 V případě zálohové úhrady cestovní služby, lze pojistit částku zálohy nebo celou cenu
cestovní služby. Při úhradě doplatku je možno pojistit pouze část doplatku. V případě úhrady
doplatku cestovní služby, lze pojistit pouze částku vztahující se k doplatku cestovní služby.
2.3 Pojištění lze sjednat pro cesty do států celého světa, včetně České republiky.
2.4 Pojistné se stanoví jako procentuelní podíl z ceny cestovní služby (zájezdu, jízdenky, letenky,
či ubytovacích služeb pojištěné osoby).
Článek 3
Pojistná událost
3.1 Pojistnou událostí do okamžiku nástupu na cestu je zrušení cestovní služby, která byla
písemně objednána, potvrzena a částečně nebo zcela zaplacena zprostředkovateli cestovní
služby, z důvodů uvedených v Části VII. ZPP - zvláštní pojistné podmínky pro pojištění
stornovacích poplatků, v článku 2.
3.2 Pojistnou událostí od okamžiku nástupu na cestu je nemožnost pokračovat v nastoupené
cestě z důvodu:
3.2.1 repatriace pojištěného či osoby blízké do ČR po hospitalizaci delší než 24 hodin v
důsledku závažného onemocnění nebo úrazu (pouze při zahraničních cestách);
3.2.2 úmrtí jednoho z pojištěných uvedených na společné cestovní smlouvě (max. 5 osob) v
průběhu cesty;
3.2.3 úmrtí osoby blízké pojištěného ve vlasti v době, kdy probíhá zahraniční cesta;
3.2.4 krádež nebo vloupání do místa stálého bydliště (v době pojištěné zahraniční cesty), je-li
přítomnost pojištěného na místě události nezbytná;
3.2.5 vzniku značné škody (škoda zřejmě přesahující 500 000,- Kč) na majetku pojištěného
nebo osoby blízké v době trvání pojištění, která byla způsobena následkem živelní události
či trestného činu třetí osoby.
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Článek 4
Předmět pojištění
4.1 Předmětem tohoto pojištění jsou:
4.1.1 nevratné náklady, které pojištěnému vznikly úhradou vyúčtovaných stornovacích
poplatků poskytovatelem cestovní služby v důsledku pojistné události vzniklé do
okamžiku nástupu na cestu (ZPP, Část VII., článek. 2.);
4.1.2 nevratné, nevyčerpané a pojištěným uhrazené náklady na nespotřebované služby
vyplývající z uzavřené smlouvy o poskytnutí cestovních služeb, které vznikly v důsledku
vzniku pojistné události po nástupu na cestu, resp. po překročení hranice ČR.
4.2 Do nevratných, nevyužitých a zaplacených služeb se zahrnují náklady na:
- letištní a bezpečnostní poplatky a taxy;
- palivový příplatek.
Článek 5
Limity pojistného plnění
5.1 V případě pojistné události vyplatí pojistitel pojištěnému a nejvýše 4 dalším osobám
uvedeným v jednom dokladu o pojištění nebo na cestovní smlouvě pojistné plnění, které činí
80 % z prokazatelných nevratných, nevyužitých a zaplacených služeb. Oprávněná osoba nárok
na pojistné plnění prokazuje originálem potvrzení o ceně cestovní služby s jejich rozpisem.
Takto celkově zjištěná cena je podělena počtem dní, po které měla cesta trvat (počet
strávených půlnocí na cestě). Pojistné plnění tvoří alikvotně zjištěná cena na jeden den cesty
vynásobená počtem neuskutečněných cestovních dní v důsledku vzniku pojistné události.
Článek 6
Výluky z pojištění
6.1 U pojištění nevyužité dovolené se uplatňují výluky uvedené ve ZPP, v Části VII.
v článku 3.1.1 až 3.1.10 a dále pojistitel neplní v případech pokud:
6.1.1 byla cestovní služba poskytnuta pojištěnému či jeho poživateli zdarma;
6.1.2 k předčasnému ukončení cesty došlo méně než 24 hodin před plánovaným okamžikem
nastoupení zpáteční cesty;
6.1.3 poskytovatel cestovní služby nedodržel závazky či došlo k jeho úpadku.
6.2 Do pojistného plnění se nezahrnují zaplacené náklady na:
- veškeré druhy pojištění;
- poplatky za vízum.
Článek 7
Práva a povinnosti v případě pojistné události
události
7.1 Pojištěný, oprávněná osoba je v případě pojistné události do okamžiku nástupu na cestu
postupovat dle ZPP, Část VII., článek 4.
7.2 V případě pojistné události od okamžiku nástupu na cestu je pojištěný, oprávněná osoba
povinen:
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7.3 vždy neprodleně kontaktovat asistenční službu pojistitele, která rozhodne v případech
uvedených v čl. 4 o způsobu dopravy;
7.4 neprodleně oznámit pojistiteli zasláním vyplněného formuláře Oznámení škodné události
(Pojištění stornovacích poplatků), spolu s originály těchto dokladů:
7.4.1 cestovní smlouvy o poskytnutí služby;
7.4.2 dokladem o zaplacení cestovní služby (příjmový doklad, výpis z bankovního účtu, atd.);
7.4.3 stornofakturou (dobropisem, vystaveným poskytovatelem cestovní služby;
7.4.4 propouštěcí lékařskou zprávou z nemocnice v případě zrušení cestovní služby z důvodu
hospitalizace;
7.4.5 nevyužitými cestovními lístky (letenky, jízdenky, lodní lístky, atd.);
7.4.6 kopií úmrtního listu v případě přerušení cestovní služby z důvodu úmrtí, (je-li vystaven v
cizině, opatřen úředním překladem);
7.4.7 kopií rodného (oddacího listu, dokazující vztah pojištěného a „osoby blízké“, kvůli níž byla
cestovní služba přerušena;
7.4.8 dokladem vzniku značné škody na majetku v případě, že je důvodem přerušení cestovní
služby (policejní hlášení);
7.4.9 doklady o rozsahu nevyčerpání zaplacených služeb v případě předčasného návratu,
7.4.10 dokumenty vyžádané pojistitelem.
7.5 Poruší-li pojištěný tyto povinnosti je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění podle závažnosti
porušení dané povinnosti až o 50%, nebo pojistné plnění neposkytnout.
Článek 8
Závěrečná
Závěrečná ustanovení
8.1 Nestanoví-li tyto doplňkové pojistné podmínky jinak, platí příslušná ustanovení PPCP.
8.2 Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají platnosti dne 1.1.2014.
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