CELOROČNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
INFORMAČNÍ DOKUMENT O POJISTNÉM PRODUKTU
Společnost: BNP Paribas Cardif Pojišťovna, a.s., Česká republika IČO 25080954

Produkt: Cestovní pojištění

Informace v tomto dokumentu vám mají pomoci pochopit základní vlastnosti a podmínky pojištění. Kompletní předsmluvní a smluvní
informace o daném produktu jsou uvedené v dalších dokumentech: v Pojistné smlouvě č. LTEQ 1/2020 a ve Všeobecných pojistných
podmínkách pro cestovní pojištění č. 2/2020.
O jaký druh pojištění se jedná?
Skupinové pojištění, které pomáhá ochránit klienty Equa Bank a jejich rodinné příslušníky při cestování do zahraničí. Jedná se o dlouhodobé
cestovní pojištění s pojistným obdobím 12 měsíců pro účely pracovních nebo turistických cest spojených s případným provozováním
rekreačních sportů s maximální délkou pobytu v zahraničí 90 dnů.

CO JE PŘEDMĚTEM POJIŠTĚNÍ?
Jednotlivé soubory Cestovního pojištění (Jednotlivec Evropa / Jednotlivec Svět / Rodina Evropa / Rodina Svět)
zahrnují tyto typy pojištění:


Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb



Pojištění pro případ úmrtí následkem úrazu nebo trvalých následků úrazu



Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby



Pojištění odpovědnosti za škody/povinnosti nahradit újmu



Pojištění doprovodu/přivolané osoby



Pojištění zrušení cesty



Pojištění zpoždění zavazadel v průběhu letecké přepravy



Pojištění právní pomoci a kauce pro případ dopravní nehody

V rámci souborů Jednotlivec Evropa/ Jednotlivec Svět je pojištěn jednotlivý klient Equa bank, který přistoupil k pojištění.
V rámci souborů Rodina Evropa / Rodina Svět je pojištěn jednotlivý klient Equa bank, který přistoupil k pojištění a jeho spolucestující
rodinní příslušníci (rodinný příslušník = manžel/manželka, rodiče, sourozenci, registrovaný partner/ka, druh/družka žijící ve společné
domácnosti, a dále vlastní nebo osvojené děti nebo děti svěřené do pěstounské péče a zároveň i děti manžela(ky) / druha(žky žijící
ve společné domácnosti do 18 let věku, pokud daná osoba má trvalý pobyt na území téhož státu jako pojištěný a nemá pobyt
v místě cesty).
Pojistné plnění
Pojistitel poskytne plnění ve výši pojistné částky nebo do výše následujících limitů (ve variantě Rodina se uvedené částky vztahují
samostatně ke každému pojištěnému).
DLOUHODOBÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

EVROPA

Obsah souboru pojištění

SVĚT

Pojistné částky/limity pojistného plnění

Pojištění léčebných výloh a asistenčních služeb
Sublimit pro náklady na stomatologickou zdravotní péči
Sublimit pro náklady na telefonickou komunikaci s administrátorem
Pojištění doprovodu/přivolané osoby
Sublimit pro náklady vynaložené za jeden den
Pojištění pro případ úmrtí následkem úrazu
Pojištění pro případ vzniku trvalých následků úrazu
Pojištění odpovědnosti / povinnosti nahradit újmu

2 500 000 Kč

6 000 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

3 000 Kč

3 000 Kč

30 000 Kč

50 000 Kč

2 000 Kč

2 000 Kč

200 000 Kč

200 000 Kč

300 000 Kč

300 000 Kč

2 000 000 Kč

4 000 000 Kč

Sublimit pro náhradu majetkové újmy (škody)

1 000 000 Kč

2 000 000 Kč

Sublimit pro náhradu nemajetkové újmy

1 000 000 Kč

2 000 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč

Pojištění zavazadel a věcí osobní potřeby
Pojištění zpoždění zavazadel v průběhu letecké přepravy
Časová spoluúčast
Pojištění zrušení cesty
Finanční spoluúčast
Pojištění právní pomoci a kauce pro případ dopravní nehody
Kompletní výčet podmínek pro poskytnutí pojistného plnění je uveden v pojistné smlouvě.

Strana 1 z 3

3 hodiny

3 hodiny

30 000 Kč

30 000 Kč

15 % nákladů

15 % nákladů

100 000 Kč

100 000 Kč

KDE SE NA MNE VZTAHUJE POJISTNÉ KRYTÍ?


Územní platnost pojištění není omezena ve variantě Svět, v případě varianty Evropa je územní platnost
omezena na státy kontinentální Evropy, evropské části Ruska (vymezené pohořím a řekou Ural) včetně
přilehlých ostrovů a dále na území Egypta, Maroka, Tuniska a Turecka. Pojištění platí pouze pro zahraniční
cesty mimo území České republiky.

NA CO SE POJIŠTĚNÍ NEVZTAHUJE?
✕

Pojištění se nevztahuje na situace, které vzniknou před uzavřením pojištění.

✕

Cesty delší než 90 dní.

EXISTUJÍ NĚJAKÁ OMEZENÍ V POJISTNÉM KRYTÍ?
Pojišťovna neposkytne pojistné plnění například v případě pojistné události vzniklé v souvislosti s
!

válkou, občanskou válkou nebo jinou akcí vojenského charakteru;

!

aktivní účastí pojištěného na nepokojích, teroristických akcích nebo sabotážích,

!

manipulací pojištěného se zbraněmi, výbušninami, hořlavinami nebo toxickými látkami,

!

řízením motorového vozidla, plavidla, letadla či balónu pojištěným bez příslušného řidičského oprávnění nebo
s jejich neoprávněným užitím ze strany pojištěného.

!

Pojišťovna neposkytne pojistné plnění ze škodového pojištění, došlo-li k pojistné události následkem požití
alkoholu nebo aplikace návykových látek nebo přípravků obsahujících návykové látky pojištěným. To
neplatí, pokud alkohol nebo návykovou látku obsahovaly léky, které pojištěný užil způsobem předepsaným
pojištěnému lékařem, a pokud nebyl lékařem nebo výrobcem léku upozorněn, že v době aplikace těchto léků
nelze vykonávat činnost, v jejímž důsledku došlo k pojistné události.

Výluky z pojištění jsou obsaženy v pojistných podmínkách.

JAKÉ MÁM POVINNOSTI?
Vedle povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy, jsou účastníci pojištění povinni
dodržovat zejména následující povinnosti a další povinnosti uvedené v pojistných podmínkách a pojistné
smlouvě:
Pojištěný je povinen zejména:
•

platit pojistníkovi (Equa bank) úhradu za pojištění;

•

pravdivě a úplně odpovědět na všechny písemné dotazy pojišťovny;

•

počínat si v souladu se zvyklostmi soukromého života a dle okolností případu tak, aby předcházel vzniku vlastní nebo cizí
nedůvodné újmy, která by mohla být pojistnou událostí, a v případě jejího vzniku zmírnil její následky;

•

oznámit bez zbytečného odkladu škodní událost, která naplňuje znaky trestného činu, policii;

•

před cestou do exotických zemí podstoupit všechna povinná očkování.

V případě vzniku škodní události je pojištěný povinen:
•

bez zbytečného odkladu kontaktovat administrátora (Europ Assistance s.r.o., Na Pankráci 1658/121, 140 00 Praha 4
tel.: +420 234 240 244 e-mail: likvidace@europ-assistance.cz) a oznámit mu vznik škodní události a postupovat v souladu s čl.
7 obecné části pojistných podmínek a jeho pokyny, zejména pokud jde o volbu zdravotnického zařízení;

•

v případě akutního onemocnění nebo úrazu bez zbytečného odkladu vyhledat lékařské ošetření, léčit se v souladu s pokyny
lékaře a dodržovat lékařem stanovený režim;

•

způsobí-li újmu, počínat si tak, aby jeho jednání nemohlo být považováno za uznání povinnosti nahradit újmu, ledaže s tím
administrátor vyjádřil písemný souhlas;

•

poskytnout administrátorovi nezbytnou součinnost při šetření škodní události a na jeho žádost se podrobit reviznímu vyšetření
ve zdravotnickém zařízení určeném administrátorem.

Kompletní výčet povinností pojištěného naleznete v pojistných podmínkách.

KDY A JAK PROVÁDĚT PLATBY?
Pojistné hradí pojistník, tj. Equa bank. Pojištěný hradí Equa bank úhradu za pojištění. Úhrada za pojištění je
automaticky strhávána k 1. dni následujícího kalendářního měsíce z běžného účtu pojištěného u Equa bank.
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KDY POJISTNÉ KRYTÍ ZAČÍNÁ A KDY KONČÍ?
Pojištění vzniká vyjádřením souhlasu klienta Equa bank s pojištěním ve zvoleném rozsahu, a to podpisem přihlášky
do pojištění, ústně prostřednictvím telefonu nebo elektronicky prostřednictvím internetového nebo mobilního
bankovnictví.
Počátek pojištění je stanoven na:
•

00:00 hodin dne následujícího po vyjádření souhlasu s pojištěním, splňuje–li klient Equa bank podmínky stanovené v pojistné
smlouvě.

•

Počátek účinnosti pojištění s výjimkou pojištění zrušení cesty je stanoven okamžikem, kdy pojištěný překročí státní
hranice České republiky směrem ven z České republiky, respektive okamžikem odbavení pojištěného na letišti před odletem
z České republiky; v případě sjednání ze zahraničí je pojištění aktivní po uplynutí čekací doby 24 hodin, a to pouze v případě,
že dojde k přistoupení k pojištění do pěti kalendářních dnů ode dne překročení hranic.

Zánik pojištění:
•

Pojištění s výjimkou pojištění zrušení cesty pozbývá účinnosti okamžikem, kdy pojištěný překročí státní hranice České
republiky směrem dovnitř České republiky, respektive okamžikem odbavení pojištěného na letišti při příletu do České republiky;

Pojištění zaniká:
•

dnem, ve kterém došlo k zániku smlouvy klienta Equa bank, na základě které je veden běžný účet, ze kterého je placena
úhrada za pojištění.

Pojištění dále zaniká:
•

dnem úmrtí pojištěného;

•

posledním dnem kalendářního roku, v němž pojištěný dovrší 75 let věku,

•

z dalších důvodů uvedených v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

Pojištění v průběhu jedné cesty může být účinné maximálně 90 po sobě bezprostředně následujících kalendářních dnů. Detailní
informace o podmínkách zániku pojištění jsou uvedeny v pojistné smlouvě.

JAK MOHU SMLOUVU VYPOVĚDĚT?
Pojistnou smlouvu může vypovědět pouze pojistník, kterým je Equa bank.
Pojištění jednotlivého klienta Equa Bank lze ukončit následujícími způsoby:
a)

výpovědí pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě dvou měsíců od sjednání pojištění; výpovědní doba je 8 dnů;

b)

výpovědí pojištění bez nutnosti udání důvodu ve lhůtě tří měsíců od oznámení vzniku pojistné události. Pojištění v takovém
případě zaniká uplynutím výpovědní doby v délce jednoho měsíce;

c)

výpovědí pojištění ke konci pojistného období ve lhůtě šesti týdnů před výročním dnem pojištění.

Od pojištění je rovněž možno odstoupit následujícími způsoby:
a)

odstoupením, ke kterému bylo přistoupeno výhradně prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, ve lhůtě čtrnácti dnů ode
dne přistoupení k pojištění nebo ode dne, kdy pojištěnému byly sděleny pojistné podmínky;

b)

odstoupením od pojištění ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy pojištěný zjistil nebo mohl zjistit porušení povinnosti pojišťovny
upozornit jej na nesrovnalosti mezi nabízeným pojištěním a jeho požadavky, kterých si musela být pojišťovna vědoma, anebo
povinnosti pojišťovny pravdivě a úplně odpovědět na písemné dotazy pojištěného týkající se pojištění;

c)

odstoupením od pojištění, ke kterému bylo přistoupeno výhradně prostřednictvím prostředku komunikace na dálku ve lhůtě tří
měsíců ode dne, kdy se pojištěný dozvěděl nebo mohl dozvědět, že mu byly v souvislosti s přistoupením k pojištění poskytnuty
klamavé údaje.

Odstoupením od pojištění se pojištění od počátku ruší.
Další způsoby zániku pojištění jsou uvedeny v pojistné smlouvě, pojistných podmínkách a platné legislativě.
Další způsoby zániku pojištění:
písemnou dohodou pojistitele a pojištěného, nebo pojistníka a pojištěného, ve které je určen okamžik zániku pojištění.
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