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Pojistka Pojištění TURISTA

Číslo produktové doložky uzavřené 
mezi pojišťovnou a CK

Číslo cestovní smlouvy/
Číslo pojistné smlouvy

Typ pojištění

Pojistník (jméno, adresa, RČ / datum narození) Doba pojištění od – do

Pojištěnými jsou osoby uvedené v cestovní smlouvě, za které bylo zaplaceno 
pojistné. Pojistník je osoba, která uzavřela cestovní smlouvu. Pojistná doba je shodná 
s termínem zahájení a ukončení cesty uvedené v cestovní smlouvě. Pojištění se řídí 
Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění VPPCR-O-01/2015-02, 
Doplňkovými pojistnými podmíkami DPPCR-O-01/2014-02, Předsmluvními in-
formacemi PICR-O-01/2015-02 a Smluvními ujednáními pro pojištění TURISTA 
platnými v den sjednání pojištění, se kterými byl pojistník před sjednáním pojištění 
seznámen. Ve smluvních ujednáních mohou být dojednány některé odchylky od 
uvedených pojistných podmínek.
Oprávněná osoba 
Osoba, které v případě pojistné události vznikne právo na pojistné plnění, bude 
určena dle pojistné smlouvy a příslušných pojistných podmínek.

Pojistná událost 
Pojistnou událostí je újma vzniklá na životě, zdraví, majetku nebo jiná okolnost dle 
pojistné smlouvy a pojistných podmínek.
Pojistné nebezpečí 
Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě 
a pojistných podmínkách jako možná příčina vzniku pojistné události.
Výše pojistného
Výše pojistného je stanovena v pojistné (cestovní) smlouvě. Pojistník se v pojistné 
(cestovní) smlouvě zavazuje zaplatit pojistné. Pojistné za cestovní pojištění se hradí 
najednou (jednorázové pojistné).

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka  
B 1464, a je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. Klientský servis: +420 241 114 114, P. O. BOX 305, 659 05 Brno, www.generaliceska.cz

Název typu pojištění Rozsah01 Rozsah02 Rozsah03 Rozsah04 Rozsah05 Rozsah06 Rozsah07 Rozsah08 Rozsah09 Rozsah10 Rozsah11 Rozsah12

Územní platnost Evropa Svět Tuzemsko

Typ cesty turistika rekreacní sport turistika rekreacní sport turistika

Pojištění léčebných výloh 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 6 000 000 – –

Úrazové pojištění

Doba nezbytné léčení 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 40 000 40 000 40 000 40 000 20 000 20 000

trvalé následky 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 400 000 400 000 400 000 400 000 200 000 200 000

smrt úrazem 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 200 000 200 000 200 000 200 000 100 000 100 000

Pojištění odpovědnosti za škodu občana

újma na zdraví 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 – –

škody na věci 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 1 500 000 – –

škody finanční 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 – –

Pojištění cestovních zavazadel 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 50 000 50 000 50 000 50 000 10 000 10 000

Pojištění právní ochrany – – 200 000 – – 200 000 – 20 000 – 20 000 – –

Pojištění storna cesty – 15 000 30 000 – 15 000 30 000 – 100 000 – 100 000 – 15 000

Pojištění nevyužité dovolené – – 15 000 – – 15 000 – 15 000 – 15 000 – –

Pojištění přerušení cesty – – 20 000 – – 20 000 – 20 000 – 20 000 – –

Asistenční služba Generali České pojišťovny
Europe Assistance s.r.o. Tel: +420 221 586 675
Na Pankráci 1658/121 Fax: +420 221 586 100
140 00 Praha 4 E-mail: medical@europ-assistance.cz

Cestovní kancelář (název, adresa, IČ) stvrzuje 
pravdivost uvedených údajů

Podpis a razítko CK

TYPY POJIŠTĚNÍ

Generali Česká pojišťovna a.s.
P. O. BOX 305, 659 05 Brno
Klientský servis tel: +420 241 114 114
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POKYNY PRO PŘÍPAD POJISTNÉ NEBO ŠKODNÉ UDÁLOSTI

Pojištění léčebných výloh a asistence
V případě náhlého onemocnění nebo úrazu bez zbytečného odkladu kontaktujte, 
pokud to zdravotní stav dovoluje, asistenční službu Generali České pojišťovny a.s., 
která Vám pomůže zajistit odpovídající lékařské ošetření. Není-li to možné, vyhle-
dejte lékaře, který Vám poskytne ošetření. U běžných ambulantních ošetření poža-
duje většina lékařů platbu v hotovosti, jen výjimečně (většinou ve státních zdravot-
nických zařízeních) je možné uhradit vzniklé náklady fakturou.
V případě, že Vaše ošetření uhradíte v hotovosti nebo od zdravotnického zařízení 
obdržíte účty nebo faktury, které máte zaplatit, zašlete na adresu asistenční služby 
Generali České pojišťovny a.s. následující doklady:
– vyplněný formulář „Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh“;
– kopii pojistné smlouvy;
– lékařskou zprávu s diagnózou (lékař může případně využít formulář „Atestatio 

medici“);
– originály dokladů, účtů a faktur za léčení a léky.
Úrazové pojištění
V případě tělesného poškození úrazem si vyžádejte od ošetřujícího lékaře potvrzení 
druhu a  rozsahu tělesného poškození na formuláři „Atestatio medici“. V případě 
úrazové smrti je třeba opatřit kopii úmrtního listu a potvrzení o příčině smrti. Dále 
je třeba zajistit pokud možno svědecký doklad o  tom, kdy a  jak došlo k úrazu, 
a případně další nezbytné doklady, které si Generali Česká pojišťovna a.s. vyžádá. 
Pokud okolnosti, za nichž k úrazu došlo, byly vyšetřovány orgány policie, je třeba 
vyžádat si i potvrzení těchto orgánů.
Vyplněný formulář „Oznámení pojistné události z úrazového pojištění“ a k němu při-
ložené další výše uvedené doklady v českém překladu zašlete na adresu Generali 
České pojišťovny a.s.
Pojištění odpovědnosti občana
V případě, že způsobíte škodu velkého rozsahu nebo způsobená škoda na zdraví je 
závažnějšího charakteru, kontaktujte bez zbytečného odkladu klientský servis Ge-
nerali České pojišťovny a.s. Dojde-li k pojistné události, zajistěte si přímo na místě 
všechny doklady, které jednoznačně svědčí o vzniku a rozsahu pojistné události, 
a opatřete je českým překladem. Doporučujeme také zajistit si případné svědky 
a jejich adresy.
Vyplněný formulář „Oznámení škodné události z pojištění odpovědnosti občanů“ 
spolu se všemi doklady souvisejícími s pojistnou událostí zašlete na adresu Ge-
nerali České pojišťovny a.s. Pojistnou událost můžete oznámit na telefonní lince 
klientského servisu nebo on-line (www.generaliceska.cz).
Pojištění cestovních zavazadel
V případě pojistné události si zajistěte doklad o způsobu překonání překážek chrá-
nících věci před odcizením s potvrzením seznamu odcizených, ztracených nebo 
zničených věcí.

Při úrazu, ke kterému došlo při dopravní nehodě a  současně došlo ke krádeži 
nebo zcizení věci, je třeba vyžádat si potvrzení od ošetřujícího lékaře i policejních 
orgánů. Všechny doklady je třeba opatřit českým překladem. Vyplněný formulář 
„Oznámení škodné události z  pojištění majetku“ spolu se všemi doklady souvi-
sejícími s pojistnou událostí zašlete na adresu Generali České pojišťovny a.s. Po-
jistnou událost můžete oznámit na telefonní lince klientského servisu nebo on-line 
(www.generaliceska.cz).
Pojištění právní ochrany
V případě, že se v zahraničí dostanete do nesnází, na jejichž řešení se vztahuje po-
jištění právní ochrany, kontaktujte asistenční službu Generali České pojišťovny a.s.
Pojištění storna cesty
V případě pojistné události proveďte u cestovní kanceláře neprodleně storno ces-
ty. Vyplňte formulář „Oznámení pojistné události z pojištění storna cesty“, přiložte 
k němu kopii cestovní smlouvy, doklady o zaplacení cesty a výši stornopoplatků 
a další nezbytné doklady uvedené ve formuláři a zašlete je na adresu Generali Čes-
ké pojišťovny a.s..
Pojištění nevyužité dovolené
Pokud v důsledku událostí, na něž se vztahuje pojištění nevyužité dovolené, bu-
dete nuceni předčasně ukončit Vaši cestu, oznamte tuto událost neprodleně or-
ganizátorovi cesty. Po návratu ze zahraničí vyplňte formulář „Oznámení pojistné 
události z pojištění storna cesty“, přiložte k němu kopii cestovní smlouvy, doklady 
o zaplacení cesty, doklady o rozsahu nevyčerpání zaplacených služeb (nechat po-
tvrdit cestovní kanceláří výši nákladů na nevyužité služby na Oznámení – v kolonce 
Nevratné náklady) a případné další doklady, které si pojišťovna vyžádá, a dále podle 
charakteru pojistné události:
– lékařskou zprávu z nemocnice, ve které byl pojištěný hospitalizován, opatřenou 

překladem;
– úmrtní list, je-li vystaven v cizím jazyce, opatřený překladem;
– policejní hlášení svědčící o události v místě bydliště.
Vyplněný formulář „Oznámení pojistné události z pojištění storna cesty“ a k němu při-
ložené další výše uvedené doklady zašlete na adresu Generali České pojišťovny a.s.
Pojištění přerušení cesty
V případě, že budete nuceni přerušit svou zahraniční cestu v důsledku událostí, na 
něž se pojištění vztahuje, kontaktujte neprodleně asistenční službu Generali České 
pojišťovny a.s., která zajistí a zorganizuje Vaši cestu zpět domů. K proplacení ná-
kladů na dopravu zpět do ČR zašlete na adresu asistenční služby Generali České 
pojišťovny a.s. doklady prokazující vznik pojistné události (úmrtní list, lékařská zprá-
va, policejní protokol, policejní hlášení svědčící o události v místě bydliště).

Územní platnost pojištění Je-li sjednáno pojištění s územní platností Evropa, jsou 
do něj zahrnuty evropské státy a Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Kypr, Libye, 
Maroko, Tunisko, Turecko a stát Izrael, není zahrnuta Česká republika.
Typ cesty
Turistickou cestou se rozumí běžné rekreační a  poznavací cesty nebo pobyty, 
oddechové a necílené provozovaní rekreačních činností a studijní pobyty.
Sportovní cestou (rekreační sport) se rozumí cílené provozovaní sportu a pohybo-
vé činnosti v rámci aktivního odpočinku.
Pojištění léčebných výloh a asistence Pojišťovna plní za nezbytné náklady na 
ošetření, kterému se během pojistné doby byl pojištěný nucen podrobit v zahraničí 
v důsledku úrazu či náhlého (akutního) onemocnění a které vznikly v době pojiš-
tění. Pojištění se vztahuje pouze na nutné a  neodkladné léčení stabilizující stav 
pojištěného natolik, že je schopen v cestě pokračovat nebo být převezen zpět do 
České republiky. Hrazeny jsou náklady za poskytnutí lékařského ošetření, pobyt 
v nemocnici, léky předepsané lékařem v souvislosti s pojistnou událostí, přepra-
vu do nejbližšího zdravotnického zařízení, repatriaci v případech, kdy není možno 
ze zdravotních důvodů použít původně plánovaný dopravní prostředek, repatriaci 
tělesných ostatků pojištěného do místa trvalého bydliště v případě úmrtí a dále za 
poskytnuté asistenční služby.
Pojištění právní ochrany Předmětem pojištění je ochrana oprávněných právních 
zájmů pojištěného v případech trestního nebo správního řízení po dopravní neho-
dě, při nároku na náhradu škody a při sporu ze spotřebitelských vztahů s místním 
poskytovatelem služeb.

Pojištění úrazové Pojišťovna plní za dobu nezbytného léčení, za trvalé následky 
úrazu a za smrt způsobenou úrazem.
Pojištění odpovědnosti občana Pojišťovna plní za škodu způsobenou pojištěným 
při činnostech běžných v občanském životě, za újmu na zdraví, škody na věcech, 
škody finanční.
Pojištění cestovních zavazadel Pojišťovna plní v případě poškození, zničení, od-
cizení nebo ztráty cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby obvyklých pro daný 
účel cesty, které si pojištěný vzal na cestu.
Pojištění storna cesty Pojišťovna plní za storno cesty v případě, že pojištěný ne-
může nastoupit cestu z důvodu přesně specifikovaných v pojistných podmínkách 
a smluvních ujednáních. Rozsah plnění pojištěnému, event. i rozsahy plnění dalším 
osobám uvedeným na společné cestovní smlouvě či jiném rovnocenném doku-
mentu, pokud se také rozhodnou nenastoupit cestu a měli uzavřeno pojištění stor-
na cesty, je uveden ve smluvních ujednáních.
Pojištění nevyužité dovolené Pojistnou událostí je předčasné ukončení započaté 
cesty z důvodů specifikovaných v pojistných podmínkách.
Pojištění přerušení cesty Pojištění vztahuje se na úhradu nákladů za náhradní 
dopravu do ČR, bude-li pojištěný nucen přerušit zahraniční cestu v důsledku úmrtí, 
vážného onemocnění či úrazu nejbližšího příbuzného pojištěného, krádeže, vloupá-
ní nebo požáru v místě stálého bydliště v ČR. Pojistné plnění je poskytnuto pouze 
v případě, je-li služba předem zajištěna asistenční službou pojišťovny.

PLNĚNÍ POJIŠŤOVNY (STRUČNÝ VÝTAH Z POJISTNÝCH PODMÍNEK)
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Atestatio Medici/Medical Report
Nomen aegroti 
Patient’s name

Natus
Date of birth

Diagnosis

Anamnesis
Past medical history

Causa traumatis 
Cause of injury

Therapia 
Treatment

Hospitalisatio
Hospitalization

a die 
from

usque ad diem 
to

Medicamenta praescriba 
Prescribed medication

Die
Date of service

Sigillium, nomen medici 
Physician’s name and signature

Vyjádření zástupce cestovní kanceláře k pojistné, resp. škodné události
Jméno a příjmení zástupce CK Jméno a příjmení pojištěného Událost vznikla dne

Okolnosti vzniku události

Podpis zástupce CK
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