Oddíl A – Storno nebo zkrácení Vaší cesty
Na co se pojištění vztahuje
V případě, že musíte nezbytně a nevyhnutelně zrušit nebo
zkrátit Vaši cestu z následujících důvodů:
1. Vaše smrt, nemoc nebo úraz;
2. smrt, úraz nebo nemoc rodinného příslušníka, obchodního partnera nebo osoby, se kterou jste si cestu
rezervoval(a), nebo rodinného příslušníka nebo přítele žijícího v zahraničí, u kterého jste měl být ubytován;
3. pokud jste byl(a) předvolán(a) k soudu jako svědek (nikoli jako znalec) nebo jste byl(a) umístěn(a) do
povinné karantény;
4. nehoda dopravního prostředku, se kterým jste plánoval(a) cestovat, která se stala během 7 dní před
plánovaným odjezdem a v důsledku které je dopravní prostředek nepojízdný (toto ustanovení se vztahuje na
osoby, které na cestě na dovolenou sami řídí);
5. pokud dostanete výpověď ze zaměstnání z důvodu nadbytečnosti a jste oprávněn(a) pobírat dávky v
nezaměstnanosti podle příslušných právních předpisů a pokud v okamžiku rezervace Vaší cesty jste
neměl(a) důvod se domnívat, že budete považován(a) za nadbytečného(ou);
6. pokud policie nebo pojišťovna, se kterou máte uzavřeno pojištění domácnosti vyžadují, abyste setrval(a) v
místě svého bydliště poté, co v místě Vašeho bydliště došlo k požáru, loupeži, krádeži nebo Vaše bydliště
postihla povodeň v období 48 hodin před datem Vašeho plánovaného odjezdu;
7. zvláštní náklady vynaložené na Váš návrat do České republiky z důvodu smrti, vážného úrazu nebo
vážné nemoci rodinného příslušníka nebo obchodního partnera v České republice.
Vám poskytneme pojistné plnění ve formě náhrady výdajů na cestu a ubytování, které jste již uhradil(a)
nebo jste se zavázal(a) uhradit, až do výše příslušného limitu stanoveného v Přehledu pojistného plnění za
podmínky, že takto vynaložené prostředky nemůžete získat zpět.

Pojištění se nevztahuje na následující případy
1. Pokud nechcete cestovat.
2. Zvláštní náklady, které Vám vznikly proto, že jste neuvědomil(a) společnost, která Vám cestu zajišťovala,
o zrušení své cesty bezodkladně poté, co jste se o nutnosti zrušení cesty dozvěděl(a).
3. Zrušení nebo zkrácení cesty z důvodu Vašeho zdravotního stavu nebo nemoci, která souvisela se
zdravotním stavem, o kterém jste věděl(a) nebo měl(a) vědět před vznikem tohoto pojištění. Tato výluka z
pojištění se uplatní i ve vztahu k rodinným příslušníkům, obchodnímu partnerovi nebo osobě, se kterou jste
měl(a) cestovat nebo osobě, na které Vaše cesta závisela.
4. Náklady na Vaši původní zpáteční cestu, pokud byla již zaplacena a Vy jste potřeboval(a) svou cestu
zkrátit.
5. Pokud musíte svou cestu zkrátit a nevrátíte se do České republiky.
6. Nesplnění povinnosti mít potřebná očkování, vakcíny, pas nebo vízum. Jakékoli náklady vzniklé v
důsledku kolísání směnných kurzů.
7. Jakékoli škody nebo náklady, které vznikly v případech placením formou jakéhokoliv věrnostního nebo
podobného programu.
8. Těhotenství nebo porod, přičemž těhotenství trvalo na počátku cesty alespoň 26 týdnů nebo 22 týdnů v
případě známého vícenásobného těhotenství (ledaže bylo těhotenství potvrzeno po dni vystavení Vaší
letenky nebo potvrzení rezervace) a zrušení nebo zkrácení Vaší cesty je z lékařského hlediska nutné.
Věnujte prosím rovněž pozornost obecným podmínkám, výlukám a Přehledu pojistného plnění.

