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Stručná informace o zpyacování osobních údajů

Všeobecnépojistné podmínky pro pojištěnízáruky
pro přlpad úpadku cestovní kanceláře
(VPP UCK 2o1g/o2)
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Dovolujeme si Vás stručně iníormovat o zpracování Vašich osobních údajův našíspolečnosti, Dalšípodrobnosti naleznete
wwwgenerali.cz v sekci Osobní údaje nebo Vám je rádi poskytneme na vyžádání ve všech našich obchodních místech.

Kdó:ié:išpřáýcemVašictrúdajů?,,,,,",;,,,,,:,.;,,,
ŠpiáýCém,,::\ášióh,,iilósonnictr

údájů$l.Géné,aliPdiŠWná á.š.; lČa
2, vnohťa8, 120 00 praha 2
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V ja|Ýc!s]tuací9_!budem9_!3§g__11a::"j"__."p:_?:9:!ý.._.
Příprava a uzavření smlourry

Posllfinutí údajůje zcela dobrovolné, pokud nám však nesdělíte údaje nezbytné pro sjednání pojištění nebudeme moci připravit nabídku
pojištění ani s Vámi pojistnou smlouvu (příp. dodatek) uzavřít. Za účelem přípravy nabídky pojistné smlouvy a k jejímu samotnému uzavření
potřebujeme nezbytně znát Vaše identifikačníúdaje v rozsahu jméno,
přtlmení, rodné číslo(datum narozeni) a adresa bydliště, v případě íyzické osoby podnikatele téžidentiíikačníčíslo,bylo-1i přiděleno. Můžeme Vás také požádat o pos§tnutídalšíchpotřebných údajůdle charakteru Vámi požadovaného produktu, např. údaje o pojištbvaném
majetku či vnazích, povoláni přtlmech, rizikovém chování, provozovaných sportech, znalostech a zkušenostech v oblasti investic
apod. V přtpadě, že jste pojistnou smlouvu podepsal(a) biometric(y, budeme zpracovávat Váš podpis prostřednictvím technologie pro
automatické rozpoznáván( biometrickrj,ch prvků, v rámci které jsou jako neoddělitelná součást graíické podoby podpisu zaznamenávány dynamické parametry pohybu ruky.

Plnění smlouvy

Zpracování osobních údajůje rovněž nutné pro řádnou správu po,jistných smluv včetně jejich změn, likvidaci pojistných událostí, poskytováníasistenčníchslužebanaši vzájemnoukomunikaci. Dalšíúdaje,lť.erézpracováváme,souvisejístím,jaképroduktyvyužíváte
a jaké osobní údaje jste nám sdělil(a) či které jsme zjistili napřiklad při likvidaci pojistné události.

Plnění právní povinnosti

Povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje (v různémrozsahu) nám ukládá mnoho právních předpisů. Vaše údaje potřebujeme například pň plnění povinností, Keré nám ukládají předpisy na úseku distribuce pojištění a pojištbvnictvíči na úseku opatření proti legalizaci
rnl,nosŮ z trestné činnosti a financování terorismu. Také jsme povinni poskytnout součinnost soudům, orgánům činným v trestním
řbení, správci daně, Ceské národníbancejako orgánu dohledu, exekutorům apod.

Ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany

Osobní údaje můžeme zpracovávat téžz důvodu oprávněných zájmů spočívajících:
ve vyhodnocování a řízení rizik,
v ř2ení kvality pos(ytovaných služeb a rráahů se zákazniky,
v přpravě nezávazné nabídky či kalkulace \^iše pojistného, pokud následně nedojde k uzavření smlouvy,
v přpravě, sjednání a plnění smluv sjednaných ve Váš prospěch,
vzajištěnía soupojištění,
ve vnitřních administrativních účelech (např. interní evidence, reporting),
v ochraně našich právních nároků (např. pň vymáhání dlužného pojistného nebo jiných našich pohledávek, dáe v rámci soudních
řízení či řfuení před orgány mimosoudnil.o řešení sporů, před Českou národní bankou či dalšímiorgány veřejné moci),
v prevenci a odhalování pojistného podvodu a dalšftro protiprávního jednání,
v přímém maketingu (Vaše kontaktní a identiíikačníúdaje v rozsahu jméno, přr,lmení, adresa, telefon a e-mailová adresa můžemezpracovávat i pro účelypříméhomaketingu našíspolečnosti, tj, pro zasilaní nabíd(y vlastních produktů a služeb, a to i e-mailem a SMS).

-

Dochází k plně automatizovanému razhodování?
V rámci povinnosti postupovat obezřetně a pro ochranu našich oprávněných zájmů posuzujeme rizikatéžnazál4adéanalýz Vašich
údajŮ (tzv. proíilováni), a to i před uzavřením smlouvy (např. jaká je pravděpodobnost vzniku pojistné události či zda budete schopen
plnit své smluvnízávazky). Proíilovánítéž
používáme zaúčelemvytvoření nabídky, která ne,|lépe odpovídá Vašim potřebám, a pro účely
rozhodnutí, se ktenl,mi nabídkami Vás oslovíme, V rámci těchto analýz však nikdy nedochází k plně automatizovanému rozhodování.

Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných přpadech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím přfiemců:
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zajistitelům,

jiným pojištbvnám v souladu se zákonem za účelemprevence a odhalování pojistného podvodu a dalšřro protiprávního jednání,
a to i prostřednictvím k tomuto účeluúízenéhosystému nebo v případě sjednánísoupojištění podle § 281 7 občanskéhozákonrku,
našim smluvním partnerŮm (v rámci skupiny Generali nebo mimo ni), např, našim distributorŮm, asistenčním službám, samostatným likvidátorům pojistných událostí, lékařům,znalcům, smluvním servisům, dodavatelům informačních technologií, posll1tovatelům poštovních služeb, call centrům,
jiným subjektům v přpadech, kdy nám pos(ytnutí Vašich údajůukládají piávní předpisy, nebo pokud je to nutné pro oghranu našich
oprávněných zájmů (např. soudům, exekutorům atp.),
v omezeném rozsahu akcionářŮm v rámci reportingu,

Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy?
V případě, že jsme zpramvávali údaje za účelernnabídlíy pojištěni ale k uzavření pojistné smlouvy nedošlo, budeme údaje uchovárat
po dobu nejméně jednoho roku od poslední komunikace a po dobu trvání promEecí doby, během které je možrréuplatnit jalqkoliv
nárok q4ch.foajícíz této komunikace. V pňioadě uzavření pojistné smlouvy osobní údaje zpracováváme po dobu trvíínípojistné smlouv5l,
Po ukončení smlwntho wtahu uchováváme Vaše osobní údaje dáe po dobu trvání promlčecí doby, kdy je možné uplatnit jaffioliv
nárokz ukončené smlouvy, a dále po dobu jednoho roku po marném uplynutí promlčecí doby jakéhokoliv nároku. Kromě toho zpracováváme Vaše osobní údaje téžv případě pokračujícitronebo opakovaného finančníhoplněníz uzavřené smlouvy (např. renty) a po
dobu trvání případných soudních sporů čijiných ňzení.

Jaká máte práva?
Máte zejména právona pňstup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných úd4ůa pnívo podat stžnost u Uřadu pro ochranu osobníó údajů,Pplk. Sochora 27,17O 0O Praha 7, www.uoou,cz. V situaďch předvttaných
práwrí úpravou máte dáe právo na výmaz osobních údajů,které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracová,rrí; dále máte právo na
přenositelnost w,ých údajůa právo wnést námitku proti zpracování údalŮ.

Máte právo kdykoli bezplatně rznést námitku proti zpracováníVašich osobních úd4ů,které provádíme z důvodůna§ch oprávněných
zájmů, včetně proíilování, a právo wnést námitku proti zpracování za účelempřímého marketingu včetně proíilovaní.

Jak můžetekontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů?
Našeho pověřence pro ochranu osobních údajůmůžetese srryimi žádostmi, dotazy či stžnostmi kontaktovat na adrese:
Generali Pojišt'ovna a.s,, oddělení řQení ochrany osobních údajů,Na Pankráci 1720/123, 140 00 Praha 4, dpo@generali.cz.
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Všeobecnépojistné podmínky pro pojištění záruky pro případ úpadku
cestovní kanceláře (VPP UCK 2aftl02)
..ř9.ffi.$# úvodn í ustanovení
:11|l|1
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i|čLÁŇÉx..i,,.. Uzavření a

pql,steni záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, které sjednává
Generali Pojištbvna a.s., se sídlem Bělehradská 299/,132, Vinohíady,
120 00 Praha 2, Česká republika (dále jen ,,pojistitel") a pojistník, se řídí
pojistnou smlouvou, těmito Všeobecnýrni po|istnýrni podmínkami pro po-

iištěnízáruky pro pří]pad úpadku cestovní kanceláře (dále jen ,,VPP UCK"),
,159/1999
sazebnikem administrativních poplatků, zákonem č.
sb,, o někte4ich podmínkách podnikání a o Bikonu někte4ich činnostív oblasti
cestovnho ruchu v platném znění (dále jerr ,,zákon č. 159/1999 Sb.'),
zákonem č. 89/2012 Sb,, občansh/ zákoník v platném znění (dále.ien
,,občanslqi zákoník") a ostatními obecně závaznými práwtími předpisy
Českérepubliky,
Pojištěni záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře (dále jen,,pojištění)
se s.iednáVá jako škodové.

Ulednání pojistné smlouw ma.ií přednost před ustanoveními pojistných

:::!il:

Náwn pojistitele na uzaťení pojistné smlouw (dále ien ,,nabídka") musí

být přijat poiistníkem v písemné íormě ve lhůtě uvedené v nabídce. Není-li
taková lhůta stanovena, musí být nabídka přijala do jednoho měsíce ode
dne jejilto doručenípo,jistnikovi. Nabidku pojistitele nelze při.jmout zaplacením pojistného či jeho splátky ve \^iši a lhůtě uvedené v nabídce.
,ii2,,,

NaniaXu pojistitele nelze přijmout,iiným způsobem než podle bodu 1 tohoto článku.

Obsahuje{i přijetí nabídkyjakékoliv dodatky, r4ihrady, omezení nebo jiné
změny či odchylky, byť nemění podstatně podmínky nabídky pojistitele,
považuje se taková odpověd'za novou nabídku, kterou činípojistník pojistiteli. Tuto novou nabídku můžepojistitel přijmout do jednoho měsíce
od jejího doručení, jinak se považtile za odmi'|nutou.
Pro nabídku změny pojistné smlouvy se výše uvedená ustanovení použijí
obdobně.

:;§,ii

lii;l

podminek.

1.4 Ustanovení pojistných podmínek mají přednost před ustanoveními práv-

ních předpisů. Ne.jsou-li některá práva a povinnosti účastni}<Ůpojištěni
jakož i pojmy a deíinice upraveny v pojistné smlowě nebo v pojistných
podmínkách, řídí se zákonem č. 1 59/1 999 sb. a občansk/m zákonikem.
ili5li JeJi pojistníkem podnikatel, předpclkládá se, že jedná S odbornou Znalostí, péčía obezřetně, a ujednává se, že se neuplatní ochranná ustanovení stanovená pro snlouvy uzavírané adhezniirr zpŮsobem,
ili6l; Po.iistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůčipojistnikovi poskytnout
,iemu nebo jiné opráwěné osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá
událost krytá pojištěním (pojistná událost), a
pojistiteli pojistné.

po.jistní}<

se zavazu]e zaplatit

*úŇ'ÉK-pojištěný
Pojištěným ,ie cestowtí kancelář uvedená v pojistné smlouvě, která je oprávněna:

'ilí;í

ňi
li|

Vznik, trvání azánikpoiištění
PojištěníVzniká dnem Ujednaným V pojistné smlouvě, nejdříve však dnem
následujícím po zaplacení pojistného a spoluúčastipojistnil(em pojistiteli.
Ve všech případech však pojištění wniká nejdříve dnem nabytí právní
moci rozhodnutí o udělení koncese k provozování činnosti cesiovní kanceláře, Pokud k nabytí právní moci rozhodnutí o uděleni koncese k pro-

vozování činnosti cestovní kanceláře nedojde do 6 měsíců od uzavření
pojistné smlouvy, pojistná smlouva se od počátku ruší.
::2, Pojistnk je povinen oznámit pojistiteli nabyti právní moci rozhodnutí
o udělení koncese k provozování činnosti cestovní kanceláře písemně,
a to do 5 dnů od nabytí právní moci. Pokud pojistnrkovi koncese udělena
nebyla, je povinen o tom bez zbytečnéhoodkladu iníormovat pojistitele.
:i3':: Pojištění se sjednává na dobu určitou.
itH,i Kromě dŮvodŮ uvedených v občanském zákoní}<u nebo jiných příslušných právnich předpisech nebo ujednaných v pojistné smlowě pojištění

sestavovat služby cestovnho ruchu pro účelyzájezdu, nabízet a prodá-

zaniká:

a

vatzaezdyi

Pi

j zprostředkovávat spojené cestovní služby.

b

dnem zániku nebo dnem pozastavení živnostenskéhooprávnění po]ištěného k provozování činnosti cestowrí kanceláře;
dnem úpadku poiištěného,

ilČfiiilÉx§l Předmět pojištění, pojistná událost,

pojistná nebezpečí

.1z,€

Pojištěníse sjednává pro případ, kdy:
a pojištěný z dŮvodu svého úpadku neposlqytne svému zákaznkovi repatriaci, pokud je tato doprava součástízájezdu nebo pokud je po|ištěný odpovědný za přepravu;
b pojištěný z dŮvodu svého úpadku nevrátí svému zákaznikovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené zapoukazna
zálezd v případé neuskutečnění zájezdu;
c pojištěný z důvodu svého úpadku nevráí svému zákaznkovi rozdil
mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částďně poskytnutého zá-

d

jezdu v případě, že se zé4ezd uskutečnil pouze z části;
pojištěný dle článku 2 bodu 2 VPP UCK z důvodu svého úpadku newátí
svému zákaznt'kovi platby, které od něj obdžel za službu, která je součástí spo.jených cdstowrích služeb, pokud §lužba nebyla poskytnuta.

i'2,] rolistnou uoálostí je skutečnost uvedená v bodu í tohoto článku, je-li s ní
spojena povinnost pojistitele plnit, za předpokladu, že k ní došlo v dŮsledku úpadku pojištěného a úpadek po.iištěného byl řádně prokázán.
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Polištění se vztahuie pouze na nároky oprávněných osob řádně uplatněné a prokiázané u pojistitele ve lhůtě do 3 měsícůode dne rrzniku pojistné
události.
?4- pojištění se ýáahuje na veškerézájezdy, poukazy nazé4ezdy a spojené
cestovni služby prodané za dobu trvání pojištěni ledaže pojištěný sjedná
nové po.jištění záruky pro př(oad úpadku cestovní kanceláře.
: Právo na poiistné plnění vznikne i v přílpadě, že úpadek pojištěnéhoby|
",1

změny pojistné smlouw

způsoben úmyslně.

iiíÓ_ffifi

,l§ii;i

Zákaz postoupení poiistné smlouvy

Pojistnou smlouw nelze s ulimkou převodu pojistného kmene postoupit na
třetí osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.

::čÁŇéíÍ:.:i::|::

Lim it poj istného plněn

í

Horní hranice pojistného plnění.ie vymezena limitem po.iistného plnění.
-Limit pojistneho plnění určuje pojistnik/pojištěný na vlastní odpovědnost

,,,i,,:

tak, aby odpovídal § 7b odst, 2 zákona č. 1 59/1 999 Sb.

Ž| Ve smyslu § 7b odst. 2zákonač.159/1999 Sb. jsou pojištěný a poiistitel

povinni sjednat pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře
v roz§ahu § 6 zakona č. 153/1999 Sb. tak, aby sjednaný limit pojistného plnění zohledňoval typ zájezdu vč, způsobu přepravy či místa určení
cesty nebo pobytu a činil minimálně 30 9á ročních plánovaných tržeb
z prodeje zájezdů, nebo v případě, že §^o tržby mají být nižšínež tžby
v předchozím roce, minimálně 30 % těchto tržeb v předchozím roce.
ij3l PojiStOný Ole článku 2 bodu 2 je povinen postupovat při stanovení limitu
pojistného plnění u spojených cestovních služeb obdobně jako pojištěný
V bodě 2 tohoto článku.
4: Pojištěný je povinen udžovat v průběhu trvání pojištění limit pojistného
plněnív takové \^/ši, aby v přtpadě pojistné události byly uspokojeny veškerénároky zákaznrků podle § 6 zákona č. 159/1999 Sb. Pojistitelje povi, ner1 uspokojit nároky zákaznků vypllívajícíz
§ 6 zákona č. 159/1999 sb.
až do rn/še sjednaného limitu pojistneho plnění.

í,$il V pripaOO; že nároky zákazníků přesahují sjednaný limit pojistného plnění,
budou uspokojeny postupem podle § 1 0 i zákona č, 1 59/1 999 sb.
1gl l-imit po.jistného plnění předstawje horní hranici pojistného plnění, která
se \ráahuje na jednu škodníudálost.

Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Běl€híadská 299/132, Vinohřady, 120 oo Praha 2, lČo: 61859869, DlČ: cz699oo1273, je zapsaná V obchodním €stříku
vedeném l\,lěstským soudem v Praze, spisová značka B 2866 aie členem skupiny Geněrali, zapsané v italském registru poiištbvacích skupin, vedeném lvAss.
Klientský servis: 244,188,188, generali.cz, +mail: seíis.cz@generali.com
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*

Spoluúčast

b vyvolané porušením povinností ze strany některého z účastnrkůpo-

pojistitele spoluúčast, není-li v pojistné smlouvě dohodnut jiný způsob
spolurjčasti pojštěnďlo na poiistné Události (např, bankowtí záruka).
UlSe spoluričastiie uiednána v po|istné smlouvě.
ro;istitel je povinen nejpozdě.|i do 15. 2. každéhoroku předložit pojiště-

nému písemné zúčtováníčástlcy složené na,jeho účetjako spoluúčast
a převést na účetpojištěného trtinos z nepoužitéčástky spoluúčastive
tliši dohodnuté v pojistné smlouvě.
=+ oo|deli ke snženíspoluúčastipod minimání raýši uiednanou V poiistné
smlowě, ie pojištěný povinen doplnit ji na tuto minimální částku nqipozději

do 3 tlidnů ode dne, kdy obdžel zprá\ru pojistitele o čerpání spoluúča§ti.
:::5 Zanikne-li pojištěni je pojistitel povinen nepoužitou částku spoluúčasti
wátit pojištěnému na jeho účet,a to neipozději do 30 dnů ode dne, kdy
pojištěný předloží pojistiteli novou pojistnou smlouw nebo prokáže zánik
pojistného nebezpečí. Zanikne-li poiištěni po pojistné události, je pojistitel
povinen částku spoluúčastizbýajícípo v}4olacení pojistnďD plnění wátit
pojištěnérnu clo 30 dnů po poslrytnutí pojbtnáo plnění všem oprávněnýín osobám, které ve stanov€né lhůtě uphtnily prá\^c na poiistné plnění.

óÉffi§ť$i$i|il pojistné

*

Po,iistné stanoví pojistitel na základě dlouhodobých

zkušeno§í poiistitele

a pojistnď|o trhu, zejména s ohledern na pojistné nebezpďi poiistné

riziko, druh, zpŮsob a rozsah poiištěných závazků, limit poiistnďlo plnění
a s přihlédnutím k dohodnuté spoluúčasti,Stanovené pojistné zabezpečuje trvalé splnění závazků pojistiteb, Wše pojistného je ujednána v po|istné smlouvě.
lilŽll!

=

c

je povinen složit ve lhůtě sianovené pojistnou smlouvou na tJčet

pojistitet má právo na pojistné za dobu trvání pojištění, ledaže je v příslušných práVních předpisech nebo v těchto pojistných podmínkách stanoveno, že má právo na pojistné ipo zániku poiištění.
Zanikne-li po|ištěnív důsledku poiistné Události, náleží pojisťteli jednorá-

Zanikne-li pojištění vlipovědí ze strany pojistitele dle § 6 odst. 6 písm, b)
zákona č, 159/1 999 Sb., náleží pojistiteli jednorázové pojistné celé,
il5:i Zanikne{i pojištění dnem zániku nebo dnem pozastavení živnostenského

oprávnění poiĚtěrrého k provozování činnosti cestowí kanceláře, náeží
po.iistiteli jednoftíZové poiistné celé.
!fi| eqistné se sjednává jako,iednorázolté.
polisltne se platí v českéměně. Jednorázové pojistné je splatné dnem
iil+,ii
počátku pojištění.
is,,, V pojistné smlouvě je možnéujednat hrazení.jednorázového pojistného
ve splátkách. Jednotlivé splátky poiistného isou splatné vždy pruním
dnem období ujednarnlch v pojistné smlowě.
ig_-.:: eo;istnn< .ie povinen hradit pojistné na bankovní účeta s variabilním
svrnbolern určeným pojistitelem, Má se za to, že pojistné uhrazené pod
správným variabilním symbolem určeným pojistitelem bylo uhrazeno poiistnfl(em či s jeho souhlasem jinou osobou. Pojistné uhrazené bez uvedenívariabilníhosymbolu určeného pojistitelem nebo na jiný účetpojistitele

eiala úkonůa služeb, za ktaé ie poiistitel oprávněn požadovat poplatek a jeho v,jše, jsou uvedeny v sazebn0<u administíativních poplatků, se kten/m byl pojistnik seznámen před uzavřením pojistné smlouvy.
V případě změny sazebntku je íozhodná \^/še poplatku podle sazebníku
platného ke dni provedení zpoplatňovaného úkonu či služby,
]l$lil Pojistitet mŮže sazební< administrativnú.?h poplatků měnit. Takovou změnu oznámí vhodným způsobern na s\^lch interneto\^/ch stíánkach. Aktuální znění sazebnílo administíativních poplatkŮ je současně dostupné
k nahlédnutí v sídle poiistitele a ieho obchodních místeďl.
iií,,, PoptateX je splatný dnem provedení úkonu či služby pojistitelem, není-li
ve výzvě pojistitele ujednáno jinak, JeJi tak stanoveno, provede pojistitel
požadovaný rlkon či službu pouze za podmínky uhrazení příslušného popIatku.

ň

#

ložit po,iistiteli údaie týkaiícíse hospodaření cestovní kanceláře, typu
a počtu zájezdŮ, počtu případů zprostředkováníspojených cestovnii:h
služeb a dalšíúdaje,které si pojistitel Wžádá, a podat k nim na žádost
pojistitele Vysvětlení, a to ve lhůtě 7 pracovních dnŮ ode dne doručení

i2

žádosti poji§titele.

Povinnosti ve vztahu k pojistnému riziku a dalšípovinnosti v prŮběhu trvání pojíštění

a

hodné mimo jinó:

vaz|y, k nimž se pojištění rztahuie, a jejich rozsah;

a.b áoršení staw maietku a p|atební schopnost poiištěného;

a.c poskytovánízáruk na nemovib/ a movitli maietek třetím osobám;
a.d sloučení,spbnutí, řozděléní nebo prodej podniku a převod akcií
nebo obchodovatelných podílů;

a.e zqišení plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a./nebo zrn/šení plánovaných tžeb z prodeje spojených cestovniich služgb;
a.í rn/razné naulšení skutďnlých lržeb zazápzdy oproti plánovaryim
tňbám za zájezdy nebo vty'azné navtýšenískutďných lžeb za
spoiené cestovní §užby oproíi plánovarným tržbám za spojené

-b

o

E.
o

a
o
§l

8
q
o
c?

\o
ó

í#i!Áiíiťi{fi,b-]§ Pop

::

tatky

poiištěný sdělil po|istiteli před uzavřením pojistné smlouvy, nebo zánik pojistného ájmu, Na yyžádání pojistitele jsou povinni tuto změnu

c

d

,

Rolisthel je oprávněn požadovat poplatky za úkony a služby, které.|sou
zejména:,

a

spo|ené

s činnostmi pojistitele kornrrlimi nad rámec jďro povinností

stanovených právními předpisy nebo pojistnou smlouvou;

cestowtí služby.
po.iistník a pojištěný |sou povinni oznámit pojistiteli bez zbytečného

odkladu změnu pojistného rizika, ze]ména an/šení tržeb z prode.je
zálezdůnebozprodeje spojených cestovních služeb nad výši, kterou

uvedena v sazebnil<u administrativních poplatků.

6

změní-li se okolnosti, které byly ujednárry v pojistné smlouvě nebo na
které se poiistitel tázal, tak podstatně, že aryfu|í pravděpodobnost
vznikl pojistné události z ulslovně ujednaného pojistného nebezpeči
ziniší se pojistné riziko. Pro posouzení Wše pojistného rizika jsou roz-

a.a pojištěná činnost, její rozsah a změny, pojištěné právnívÁahy, zá-

:rc nyU-li

pojistná smlouva uzavřena se zřetelem k budoucímu podnikání
nebo jinému budoucímu zájmu, ken/ nevznikne, má pojiďitel právo na
přimďenou odměnu ve u/ši poloviny pojistného, ktaé by poiistiteli jinak
náďelo do okamžiku, kdy po.iistnik poiistiteli futo skutečnost oznámil.

Právaa povannostizpoiištěnía násled-

ky jejich porušení

,i!,,, eravdivá sdělení pň sjednání pojistné smlouvy a př jejích změnách
a zá]emce o poiištěni poiistnik a pojištěný jsou pň jednání o uzavření poiistné smlouw nebo o jejízměně povinni odpoGdět pravdivě a úplně na
pl'semné dotazy pojistitele týkajícíse siednívaného pojištění a povinni
sdďit pojistiteli v pr'semné íormě všechny podstatné okolnosti, které
|sou jim známy a které mají ufnam pro pojistitelovo rozhodnuti iak
ohodnotí pojisiné riziko, zda je pojistí a za jakYch podmínek. Okolnosti,
na které se pojistitel qislowtě ptal, se za podstatné považujílždy;
b před uzavřením pojistné smlouty je záiemce o poiištění povinen před-

není uhrazeno řádně a pojistnik je s |eho hrazeniirn v prodlení.

$"g .le-ti polistne hrazeno prostřednicMm poskytovatele platebních služeb, je
poiistné uhrazeno pňpsáním částky na účetpojistitele vedený u poskytoVatele platebníďl Služeb.
11 Je-li pojistnlk v prodlení s placením pojistného, poplatků a příslušenství
pohledáú<y dlužného pojistného, bude ze zaplacené částlry uhrazeno
nejdříve dlužnépojistné, poté administrativní poplatky v pořadí podle jeiich §platnosti, následně náklady spojené s qlmáháním dlužnéhopojisr
ného a nakonec úroŘ z prodlení.
.iZ Je{i pojistr,ík v prodlení s placením pojistrreho, má pojistitel vedle práva
požadovat úrok z prodlenív zákonné u/ši právo na náhradu nákladů spo.iených s upomínáním a uplatňováním této pohledávky. M/še náhrady je

prováděny z podnětu účastníkapojištění v jeho prospěch nebo na

jďtoádost.

'i,|i,i

zové po,iistné ce|é,

:;*:::

jištění;

e

doložit;

po uzavření pojistné smlouvy nesmí pojistník nebo pojištěný bez
souhlasu pojistitele žádným způsobem zvyšovat pojistné riziko a nesmí pňpustit jeho zin/šenítřetí osobou. Dozvlli se pojistník nebo
pojištěný že bez jeho vědomí nebo vůle by|o pojistné riziko zrnlšeno, musítuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit
pojistiteli;
pojistnik a pojištěný dle článku 2 bodu 1 VPP UcK je povinen vést za

každý kalendářní měsíc průkaznou evidenci o prodaných zďpzdech
včetně výše tžeb za §Áo jednotlivé zé4ezdy a tňeb za poukazy na
žáiezd,, pojistntk a pojištěný dle článku 2 bodu 2 VPP UCK je povinen
vést za každý kalendářní měsíc průkaznou evidenci <j pos$nuhich
službách cestowho ruchu, ktaé jsou součástíspojených cestovních
o ujšiřžeb za Mo služby;
pojistník a po|ištěrnl ie povinen v souladu s rozsaheni předmětu podnikání dle udělené koncese doručovat pojistiteli měsítčně, neipozději

sbžeb, a

VPP pro pojištěnízáruky pro případ úpadku cestovníkanceláře (VPP UCK 2O18lO2)
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b.í sdělit

do 25, dne bezprostředně následujícířto kalendářnho měsíce, údaje

pojistiteli bez zbytečnéhoodkladu, že V souvislosti s pojistnou udáostí bylo proti němu nebo jeho zaměstnanci zahájeno

o počtu cestujících, počtu prodaných zájezdů a zprostředkovaných

f
g

h

i

j
k

spojených cestovních služeb, souhrnné cené za prodané zájezdy
a souhrnné částce plateb od zákaznrků za spojené cestowrí služby,
Wši áloh za za:lezdy, \^iši ťžebza zálezdy anebo tržeb za spojené
cestovni služby a \^/ši tržeb za prodané poukazy na zájezd;
pojistní}< a pojištěný je povinen prokázat k žádosti pojistitele svůj po-

trestní říZení a irťoímovat po.iistitele o průběhu a výsledcích tohoto
řízení,,

b.9 plnit oznamovací povinnosti uloženéobecně záVaznými právními
předpisy;

b.h postupovat tak, aby pojistitel mohl wči .iinému uplatnit právo na

jistný zájem;
v přílpadě, že byla uzavřena pojistná smlouva se ťelelem k budoucímu
po.jistnému zájmu, kteni ne\uílikl, má pojistnik a po.iištěný povinnost
tuto skutečnost pojistiteli bezodkladně písemně oznámit;
pojistnik a pojištěný jsou povinni si počínat tak, aby nedochíLe|o k újmám na hodnotách pojistného zájmu;

dle § 7b odst. 2 zákona č. 159/1999 Sb. jsou pojištěný a po,iistitel
v případě sjednání pojištění povinni sjednat toto pojištěnív rozsahu § 6
zákona č. 159/1999 sb. tak, aby sjednaný limit pojistného plnění zohledňoval typ zájezdu vč. způsobu přepravy či místa určenícesty nebo
pobytu a činil minimálně 30 7o ročníchplánovaných tržeb z prodeje

zájezdů, nebo v případě, že ýto tžby mají být nižšínež tržby v předchozím roce, minimálně 30 % těchto tžeb v předchozím roce;
pojištěný dle článku 2 bodu 2 je povinen postupovat pň stanovení
limitu pojistného plnění u spoiených cestovních služeb obdobně jako

náhradu škody nebo.jiné obdobné právo, které mu v souvislosti
s pojistnou událostí rzniklo;
b.i plnit dalšípovinnosti uloženému ákonem, zvláštními právními
předpisy nebo pojistnou smlouvu.
c v případě vzniku škodníudálosti |e oprávněná osoba povinna pisemně
pojistiteli oznámit, že došlo ke škodníudálosti, přičemž písemná íorma
oznámení se ne\4žaduje V př4Dadě, kdy pojištěný ač je odpovědný za
přepravu nebo talo doprava je součástízájezdu, neposMne opráVněné osobě repatriaci;
d V poiistné smlouvě mohou být ujednány dalšípovinnosti.
odpověonost za p|nění povinností
a všechna ustanovení pojistné sm|ouvy nebo pojistných podmínek
a povinnosti lyplývajícíz právních předpisů, které se týkají pojištěného, se obdobně Vztahují i na pojistnika, na zástupce pojistntka či pojištěného a na Všechny osoby, kteíéuplatňují píávo na po|istné plnění.
Pojistnik a pojištěný odpovídají za plnění předepsaných povinností ke
zmú,něni škody a povinností směřujících k předcházení a odvrácení
škod těmito osobami. Jsou{i jednání nebo Vědomost pojistn0<a nebo
pojištěného právně ujznamné, přihlří poiistitel také k jednání a vědomosti oprávněné osoby nebo osob jednajícíchz jejich podnětu nebo
v jejich prospěch;
b poruší-li pojistník, pojištěný jejich zástupce nebo oprávněná osoba
povinnosti wedené v článku 11 bodu 1 písm. a, bodu 2 písm. b a c
a bodu 3 písm. a nebo povinnosti ujednané v pojistné smlouvě, má
pojistitel kromě práv vyphlvajících z právních předpisů dále proti osobě,
která tyto povinnosti porušila, právo na přiměřenou náhradu poskytnutého plnění podle záVažnosti tohoto porušení, a to až do \^iše posM-

tl

pojištěný V písm, i tohoto článku;
poiistnik a pojištěný jsou povinni umožnit pojistileli nebo jím pověřeným

osobám:

k.a ověření správnosti a úplnosti podkladů rozhodných pro l4ýpočet
pojistného včetně pořízení kopií; za tímto účelemjsou povinni
zpřístupnit pojistileli veškerou dokumentaci, která se \iká zelména
hospodaření a majetkové bilance pojistnika, hospodaření za uplynulá obdobi přehled pohledávek a závazŇ, podnikatelsh/ záměr,
objem prodaných zájezdů, objem vybraných záloh za nerealizované zéipzdy, popř dalšídoklady a údaje, které si poiistitel vyžádá,
a to i kdykoliv v pn3běhu trváni pojištění, a to ve lhůtě 7 píacovních
dnů ode dne doručení žádosti pojistitele;
k.b přezkoumání rozhodných údajůi v průběhu trvání pojištění; za tí.nto účelem isou povinni předložit pojistiteli veškerou dokumentaci,
která se ty'ká hospodaření a majetkové bilance pojistnil<a, přehled

pohledávek a závazků, podnikatelsh/ záměr, objem prodaných
zájezdů, objem vybraných záloh na nerealizované zájezdy, popř,

k.c

dalšídoklady a údaie, které si pojistitel V}žádá, a to Ve lhŮtě 7 pracovních dnů ode dne doručení žádosti pojistitele;
Vstup do provozoven, kancelářsk/ch prostor a ostatních prostor
po]istnika nebo po}ištěného,

lŠ,ierevenční povinnosti a povinnosti v pňpadě pojistné události

a

pojistni}< a pojištěný jsou povinni dbát, aby pojistná Událost nenastala,

zdlména:

a.a nesmí porušovat povinnosti směřující ke zmenšenínebezpďí

b

nebo k.jeho odvrácení, které jsou mu uloženy práVnimi předpisy
nebo na jejich základě, bezpečnostními a technickými normami
anebo které mu byly uloženy poiistitelem, ani strpět podobná jednánítřetích osob;
a,b na základě požadar,,kůa pokynů pojistitele odstíanit nedostatky
a při.jmout účelnáopatření k zabránění wniku škod; i bez požadavku pojistitele odstranit nedostatly a přčiny, které vedly ke uznikU škod V minulosti;
a.c pokud hrozí škoda, k jejímu odwácení zakročit způsobem přiměřeným okolnostem,
v případě uzniku škodníudálosti je pojištěný povinen:
b,a bez zbytečného odkladu tuto skutečnost oznámit pojistiteli, podat mu pravdivé, úplné a nezkreslené vysvětlení vzniku a rozsahu
následků takové události, o právech třetii3i osob a o jakémkoliv
vícenásobném pojištěni předložit pojistiteli nezbytné doklady

nutého plnění.

-_Č=á.Ň.É=k

il

eqistitel je povinen Zahájit šetření pojistné Události bez zbytečného odkladu po oznámenítoho, kdo se pokládá za oprávněnou osobu a s nastalou událostí spojuje požadavek na pojistné plnění, nebo osoby, která

má na pojistném plnění právní zájem.
l?;il V rámci šetření pojistné události je pojistní}ďpojištěný povinen předložit
následující podklady s hodnotami k datu oznámení úpadku pojistiteli:
a seznam majetku po.jištěného včetně jeho pohledávek s údaji o jejich

b

c

N6
a
6
o
q
o
a?

a

\o
o

a splatnosti;
sdělení, zda byl pojištěný k datu oznámení úpadku pojistiteli schopen
plnit své závazky, přpadně zda a v iakém rozsahu zastavil platby sn/ch

to ze.jména v insolvenčním řízenínebo v rámci doložených podkladů podle bodu 2 tohoto článku, po.ijstné plnění nelze Vyplatit.
-V přrpadě, že rnjsledky šetření prokiťou, že osoba, která uplatnila právo
na pojistné plnění, není oprávněnou osobou, sdělíjípo,iistitel tuto skutečnost, jakmile je z qisledků šetření zřejmá.

,§ili opráWěná osoba je povinna pojistiteli p?ed \^rplatou pojistného plnění
prokáýat, že jí svědčíprávo na pojistné plnění,
716::: Nepos(ytn+li pojištěný v důsledku svého úpadku oprávněné osobě repatriaci, pokud je tato doprava součástízájezdu nebo pokud je pojištěný

odpovědný za přepravu, pos§tne pojistitel oprávněné osobě pojistné
plnění na zíikladě jejho oznámenípřímo zabezpečením repatriace včetně
nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu. V tomto případě se
pro oznámení neqladuje písemná forma.

zajistt-ll si oprávněná osoba íepatriaci Včetně nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, pojistitel pos$ne oprávněné osobě
plnění na základě písemného oznámení pojistné události s předložením
smlouw o zájezdu, popř. dalšíchdokladů, kteíési pojistitel vgádá, aIo
, pouze do yýše, .|akou by musel vynaložit, pokud by repatriaci, ubytování

";,'!ii

pojistitelr:

b.d umožnit pojistiteli nebo jím pověřeným osobám šetření nezbytná pro posouzení nároku na pojistné plnění, prozkoumat příčiny
a rozsah škody pro stanovení \^/še pojistného plnění;
b.e oznámit b€z zbytečného odkladu orgánŮm činným V trestním
nebo přestupkovém řízeni popř. hasičskémuzáchrannému sboru
vznik události, která nastala za okolností nasvědču|ících spáchání
trestného činu nebo přestupku;

seznam závazků pojištěného s uvedením věřitelů a údajůo jejich r,r'ši

závazků.

a doklady, které si pojistitel vyžádá;

@

vYši;

,3. Pokud nebude úpadek pojištěného prokazén, a

b.b učinit veškerá opatřenítak, aby minimalizoval rozsah a následky
škodni události, postupovat podle polo7nů pojistitele a pokud to
okolnosti umožňuji Mo polo/ny si qĚádat;
b.c na vlastní náklady zajistit důkazy o wniku, příčině,rozsahu a následcích škodní události a Wši Vzniklé škody a poskytnout .ie

Šetřenípojistné udátosti a pojistné plnění

i

§

a stravování zajištbval sám.
Nepodaří-li se pojistiteli do 12 hodin od oznámení škodní události průkazně ověřit u pojištěného, že došlo k pojistné události, zabezpečí poiistitel

repatriaci oprávněné osoby včetně nezbytného ubytováňí a Stravování do

doby odjezdu.
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Oprávněná osoba je povinna pr'semně oznámit poiistiteli, že došlo ke škodní události. Podnrínka písemného oznámení škodníudálosti včetně předloženísmlouvy o zálezdu éi smlouw o pos\finutí služby, která je součástí
spoiených cestovních služeb popř. dalších dokladů, platí pro uplatnění práVa na pojistné plněnív případě, že pojištěný z dwodu wého úpadku:

a

nevrátí svému zákazní}<ovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu Věet-

ně ceny poukazu za zálezd v případě nzuskutečnění zájezdu nebo
pojištěný nevráí svému zákaznkovi tozdfl mezi zaplacenou cenou
zájezdu a cenou částečněposMnuteho zájezdu u případě, že se zá-

iezd Uskutečnil pouze zčÉsti.V tomto případě posMne pojistitd pojistné plněníve výši odpovídajícízaplacenézáloze nebo ceně zájezdu,
př(oadně rozdílu mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně
poskytnutého zájezdu, avšak po odďtení toho, co pojištěný svému

b

tB

zákazníkovi

váil

sám;

newátí svému zákaznikovi platby, které od něj obdžel za službu,
kteíá ie součástí spojených ce§tovních služeb, pokud služba nebyla
poskytnuta,
Písemnéoznámení škodní události, včetně všech dokladů, je nutné doru-

čit pojistiteli nejpozději do 3 měsícŮ ode dne rrzniku pojistné udá|osti.
í 1 Po]istitel není povinen poslírtnout pojistné plněni jestliže oprávněná osoba neoznámí pojistite|i rznik škodní události do 3 měsícŮ ode dne \rzniku
pojistné Události nebo své nároky řádně neprokiáže do 3 měsícůode dne
vzniku pojistné události.

12 oprávněná osoba ie dále povinna

posl!ýtnolrt poiistiteli potřebnou sou-

činnost při zjištbvaní íozsahu a uýše práva na poiistné plnění zejména
předložit pojistiteli smlolw o zájezdu nebo smlorrvu o posh7tnutí služby,
kteíá ie součástíspoiených cestovních služeb, doklad o úhradě á|ezdu,
doklad o úhradě služby, která je součástí spojenýó cestovních služeb
a další doklady, které jsou rozhodné pro posouzení práva na pojistné
plnění a jďto 4iše. Oprávněná osoba je povinna předložit doklady prokazujícíoprávněnost práva na pojistné plněnl a to bez odkladu, nejpozději
však ve lhůtě 3 měsícůode dne rrzniku poiistné události. Oprávněná oso-

ba bere na vědomí, že na později předložené doklady nebude brán zřetel.
Pokud nemůžebýt šetřeni skončeno do 3 měsíců ode dne oznámení
škodníudálosti, je pojistitel povinen sdělit oprávněné osobě důVody, pío
které nelze šetření ukončit; na žádost oznamovatele sdělí pojistitel dŮvody v písemné formě.
:i+: eoiistné plněrrí je splatné do 15 dnů po ukončeníšetření nutného ke zjištění existence a rozsahu povinnosti pojistitele plnit. Šetření.ie skončeno,
jaknile pojistitel sdělí jeho qlsledky oprávněné osobě.

nahradí zachraňovací náklady a škodu utrpěnou v souvislosti
činností uvedenou v odstavci 1 tohoto článku maximálně do u/še
10 00o Kč.
11#il: Ue-ti o záchranu života a zdraví osob, nahradí pojistitel zachraňovací
náklady a utrpěnou škodu v souvislosti s rn/naloženímtěchto nákladů do
\^iše 30 % z horní hranice pojistného plnění sjednané pro pojistné nebezpeči ze kterého hrozilwnik pojistné události nebo ze kterého nastala
poiistná událost, s nž souvisí vynaložení zachraňovacích nákladů nebo
l:i§;i Pojistitel

s

\rznik škody.

:5::, pojistitel

nebo s

ř,

kou ke dni uzaťení smlouvy o zájezdu nebo ke dni uzavření smlouw
o zprostředkování spojených cestovních služeb. Máli oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí
ze zákona nárok na odpočet daně z přidané hodnoty (dále jen ,,DPH"),
poskytne pojistitel plnění ve Wši vyčíslenébez DPH. V případech, kdy
oprávněná osoba tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění ve uýši

O

vyčíslenévčetně DPH.

erern7Sili součet nároků všech oprávněných osob, které pojistiteli ozníirnily
písemně pojistnou událost a prokázaly nárok na poii§né plnění nejpozdě,ii
do 3 měďcŮ ode dne Vzniku pojistné udáosii, limit pojistného dněni lypláď poiistitel dnění nad limit pojistného Pnění z peněžníchprostředků,
které cf:ťiňí z garančniho fondu. Hnění s využitin prostředků garančnlho
fondu ie splatné do 60 dnů od skončeníšetření pcjistné události.
,17j Pojistitel náradí náldady spo|ené s uplatněním porrbdávky na pojistné
plnění.
I

|§

i§

Oprávněná osoba můžepostoupit pohledávku na po.jistné plněni pouze
se souhlasem pojistitele.
Po,iistitel není oprávňěn odmftnout pojistné plnění nebo snžit jeho \ďši
v případě, dozvili se po pojistné události, že pojistnik poskytl nepravdivé
nebo neúplné podklady, které byly pío uzaťenípojištění podstatné. Po.iistitel je však v tomto pří]padě oprávněn domáhat se náhrady škody na
pojistntkovi/pojištěném.

Zachraňovací náklady
o
o_
N"
o
6
o
N

i'

q
o
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@

ll

Po;istná smlowa musí mít písemnou formu,
Právníiednání směřující ke změně pojištění (včetně změny rozsahu pojištěni korespondenčníadresy, \^iše pojistného nebo jeho splatnosti) anebo

iál

k zániku pojištění musí blit učiněna v písemnéformě. Písemnou íormu
nevyžaduje oznámení, že pojištěný neposkytl v důsledku svého úpadku
svému zákazníkovi repaŤiaci, pokud je doprava součástí zájezdu nebo
spojené cestowíslužby a pojištěnýje za přepraw odpovědný.
Veškerédoklady ty'kající se pojištění Včetně těch, které jsou předkládány k prokazání práva na poiistné plněnú |sou účastnícipojĚtění povinni
předkládat v českán iazyce. V případě dokladů v jiném jazyce ie nlJtné

i§,

předložit tento doklad spolu s jeho úředně ověřeným překladem do českďo jazyka. Náklady na překlad hradí ten, kdo doklad ďedkládá.
P'sqnná forma ie dodržena zeiména tehdy, je{i písernnost vlastnoručně
podepsána,iednající osobou, zaslána elektronickou poštou se zaručenýrn
elektroniclqím podpisem či prostřednictvíln veřejné datové sítě do datové

7,:i.::

schránky.

poxuo si to pojistitel qžádá, musí blh oznámení či jednání, pro které
není písemná forma \4Éadována, dodatečně doplněna v písemné íormě.
K jednáním či oznámením, která nebudou na \^2w pojistitele ve stano-

iii§,::

(j
o

e
6
N

oi

o

vené lhůtě doplněna v písemné formě, se nepňhlží.

ii§lffit§š:,$ě Doručování
:,i..; 6

zachraňovací náklady, tj. náklady které pojistnik, účelněvynaložil při
odwacení bezprostředně hrozící pojistné události nebo na zmírnění

následků.|iž nastalé pojistné události;
b Škodu, kterou pojistnk V souvislosti s touto činností utrpěl.
Wnaložilli zachraňovacínáklady pojištěný nebo jiná osoba, a to nad rámec povinností stanovených jim zákonem, má proti pojistite|i právo na
náhradu jako pojistnÍl<.

Oo.Uou*í slcx.ržízejména korespondenčrrí adresa

a kontaktní spojení,

které účastnkpojištění sdělil pojistiteli v písernnéíormě či osobně po
ověření své totožnosti. Korespondenční adresou je adresa bydliště nebo
sídla, popř. i jiná adresa, kterou účastnkpojištění pro tyto účelysdělil
pojistiteli (v případě sdělení adresy osoby odlišné od účastníkapojištění
nese účastnrkpojištění důsledky plynoucí z předávání korespondence
mezi těmito osobami), přílpadně adresa z.iištěná v souladu s právními
předpisy, na které se účastní}<pojištění zdržuje. Korespondenčníadresou
může být pouze adresa na územíČeské
íepubliky. Kontaktním spojením
se pak rozumí zejména e-mail a telefonní čísloúčastnika pojištění,
l]fi::: Právní jeanání, pro které ievyžádána písemná íorma, mohou být druhé smluvní straně zaslána pouze prostřednicMm subjektu podnikajíciho
V oblasti poštovní přepravy, prostřednicMm elektronické pošty se zaručenly'n elektronid<ým podpisan či prostřednicMm vďejné datové sftě nebo
osobním předzáním. V případě dohody účastnikůpojištění i formou pňlotry
e-mailové zprá,ty, ve íormátu PDF či obrázku. Z pííiohytéto e-mailové
,zpráyy musí blit jednoznačně ďejmé, že byla yyhotovena, ev. pňpojena
oprávněnou osobou.
i,§,], Úeastnici pojištění.jsou povinni oznámit pojistiteli bez zbytďného odkladu jakoukoliv změnu korespondenční adresy a kontaktnítro spojení.
Íffili: Bude{i takékoliv právní jednání nebo oznámení, které nemusí být učiněno v písemné íormě, učiněno z kontaktnho spojení sděleného poiistiteli,
má se za to, že je učiněno příslušným účastnikem pojištění.Takové
právní jednání či oznámení bude tedy považováno za řádně učiněné,
i pokud bude přovedeno jinou ošobou, které účastnrk pojištění umožnil
(ať úmyslně ó naimyslně) ltyužft svtlj e-mail či teleíon. Z tohoto důvodu je
účastnikpojištění povinen bez óytečného odk|adu iníormovat pojistitele
o možném znqJžitíwée-mailové adresy čiteleíonu (napřklad při prozazení přístuporných údajů k e-mailové schíánce nebo pň ztrátě mobilnho

Pojistitel nahradí:

a

souhlasenr.

Forma jednání

J3

;Í§; eo6titet poď<tÁuie pojistné plnění v penězích v tuzemské měně. Pro
přepočet cizí měny se použije kuíz vyh|ašovaný Českou národní ban-

je povinen uhradit vďkeré náklady vynaloženéna jeho polryn

jáo

telefonU).
ilié_;.,,
,

7a auuUnedo sféry adresáta se pak považují i písemnostii

a

b

c

d

iéjichž přijetí adresát odepřel; okamžikem doručení je pak den takového odepření;
uloženéna poště; okamžikem doručeníje pak posledníden úložnílhůty;
dořučenéprostřednictvím Veře,iné datové sítě do datové schíánky;

doručené na elektronickou adresu, písemnost doruóovaná na elektronickou adresu je doručená dnem, kdy byla doručena do e-mailo-
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vé schránky adresáta; v pochybnostech se má za to, že je

e

lě

dnem jejího odeslání odesílatelem;
doručenéosobním předáním.

zákaznil< cestowrí kanceláře, jakož i držitel
poukazu nazé\ezd, kterému v důsledku pojistné udáosti vznikne právo na

doručena c oprávněnou osobou ie
pojistné plnění;

Zmaří-li vědomě adresát doručení plati že jednání či oznámení bylo řádně
doíučeno, O vědomé zmaření se ledná také vždy, když účastníkpojištění
neoznámil pojistiteli změnu údajůrozhodných pro doručování (např. změnu jména a přlmení, názvu, korespondenčníadresy, kontaktního spojení).
:7:,, Neniti prokázán jiný okamžik dóručeni má se za to, že písemnost odeslaná s Wužitím provozovatele poštovníchslužó došla adresátovi 3. pra-

covní den po odesláni by|a-li však odeslána na adíesu v.jiném státu,
pak 15. píacovní den po odeslánl a to i když se adresát, ktery Vědomě
doručení zmařil, o zásilce nedozvěděl.

:?

i

v^afu z ní vyphjvajícínebo s'ní související se
ať jižbude tento Vžah posouzen

Pro spory vyp\ivající z pojistné-smlournlŤt*eifuv,ss11jsou

soudyČeskérepq§liky.

§č..fi, |$l§iifiíiii

\*:'

příslušné

_

Přechod nároků zákaznfr<a na poiistitele

Nároky zákazní}<a, }deré mu rrznikly proti cestovní kancelář v důsledku nesplnění smlouvy o záledu nebo smlouvy o zprostředkování spojených cestovních služeb v případech uvedených v § 6 zákona č. 1 59/1 999 Sb,, přecházejí
na pojistitele, a to až do u/še pojistného plnění, které mu pojistitel poslrytl.

ffilŇÉX,lia,.' Řešení sporů
V příipadě nďivotního pojištění mají spotřebitelé možnost řešit spor mimosoudně před Českou obchodní inspekcí www.coi.cz.

+i

K!$

í

výktad poimů

Pro účelysjednávaného pojištění platí tento \^iklad pojmů:
pojistné stanovené za celou dobu, na kterou
bylo pojištění sjednáno;
b garanění fond je íond d|e zákona č. 211/2OOO Sb. o Státním íondu roz-

a jednonázovým pojistným,ie

voje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 §b., o působnosti orgánů
Českérepubliky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu
národnilro majetku Českérepubliky, ve znění pozdějšíchpředpisůi

blže vymezená v příslušných pojistných podmínkách nebo v pojistné smlouvě;
pojistným ňzikem je mřa pravděpodobnosti vzniku pojistné události Wvolané pojistným nebezpečím ;

g poukazem na zájezd

je platební prostředek vydaný cestovní kanceláří

k zaplacení zájezdu;

h prodejem zájezdu

i

j

iibffiffiáiÉ"',i Rozh od né právo
a

d pojistnou dobou .|e doba, na kterou by|o pojištění sjednáno;
e poiistnýín nebezpečímje možná příčinavzniku pojistné události

k

I
m

n

.|e

okamžik uzavření smlout4ý o zájezdu;

prodejem spojené cestovní služby se rozumí okamžik uzaťení smlouyy
o posMnutí služby, která je součástíspojených cestovních služeb;
]epatřiace je doprava zákazníl<a z místa pobytu do místa odjezdu nebo
do.iiného místa, na němž se po,iištěný se zákazníkem dohodl, pokud ie tato
dopíava součástízé4ezdu nebo spo,iené cestovní služby;
spoluúčastíie částka, kterou pojištěný skládá na úče1poiistite|e. Tato
částka muže být nahrazena předložením bankovní:áruky vydané bankou
se sídlem na územíČeskérepubliky;
škodníudálostí je událost, ze ktel4 ,umilda škoda a která by mohla být
důvodem \Eniku píáva na ;iiístnéplnění;

účasrc&empojištění je pojislitel a pojistník .iakožo smluvní

strany
a ďálrr{q§lgola klždádalšíosoba, které z poiištění \rzniklo právo nebo
povinnost:
úpadkem je skutečnost, k$mápqi§ěný:

n.a
n.b
n.c

více věňtelů a
peněžité závazky po dobu delší 30 dnŮ po lhůtě splatnosti a

\nozávazky neníschopen plnit.
Má se za to, že pojišlěný není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže:
n.c.1 zastavil platby podstatné části sn/ch peněži\ich závazků, nebo
n.c.2 je neplní po dobu delší3 měsícůpo lhůtě splatnosti, nebo
n.c.3 není možnédosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžii/ch
poh|edávek vůčidlužníku rn7konem rozhodnutí nebo exekucí, nebo
n.c.4 nesplnil povinnosti předložit seznamy uvedené v § '104 odst. 1 záko,182/2006
na č.
sb., o úpadku a způsobech jeho řešenív platném
zněni které mu uložil insofuenční soud.
Pojištěný je v úpadku i tehdy, .|e-li předlužen. O předluženíjde tehdy, má-li
po.|ištěný více věřitelŮ a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty majetku pojištěnéhose přihlží také k dalšísprávě
jeho majetku, případně k dalšímuprovozování jeho podniku, že-li se zřetelem ke všem okolnostem dŮvodně předpokládat, že pojištěný bude moci
ve správě ma,ietku nebo V provozu podniku pokřačovat, o hrozícíúpadek
.ide tehdy, že-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat,
že pojištěný nebude schopen řádně a včas splnit podstatnou část s\^/ch
peněžiň/ch závazků.
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