
 

Cestovní pojištění – informace pro pojištěné 

          Cestovní kancelář ACTIVE TOUR, s.r.o.  

pojistná smlouva č. 1870002377 
 

 

pojistitel:  Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group 

právní forma: akciová společnost 

adresa sídla: Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8 

členský stát: Česká republika 

IČ:  63 99 85 30, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3433 

Klientská linka: 841 444 555 

e-mail:   pojistovna@cpp.cz, http://www.cpp.cz 

 

Pojištěná rizika: 
- pojištění léčebných výloh, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění 

storna cesty  
- cestovní pojištění se řídí všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění VPPCP 1/16, doplňkovými 

pojistnými podmínkami pro pojištění léčebných výloh v zahraničí DPPLV/U 1/16, doplňkovými pojistnými 

podmínkami pro pojištění úrazu v cestovním pojištění DPPURC/U 1/16, doplňkovými pojistnými podmínkami 

pro pojištění odpovědnosti v cestovním pojištění DPPOC/U 1/16, doplňkovými pojistnými podmínkami pro 

pojištění zavazadel DPPZAV/U 1/16 a doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění storna cesty 

DPPSTR/U 1/16  

Limity pojistného plnění, pojistné a územní rozsah - krátkodobé pojištění do 90dnů, turistické cesty. 

 

1) Základní pojištění 

Pojistné nebezpečí Limit pojistného plnění v Kč 

MINI OPTI 

pojištění léčebných výloh v zahraničí (LV) 

celkový limit  

 

2 500 000 5 000 000 

- zdravotní péče 2 500 000 5 000 000 

- repatriace a převoz 2 500 000 5 000 000 

- náklady na doprovázející osobu 2 000 za den 

max.10 000 

 2 000 za den 

max.16 000 

- ošetření zubů 7 000 10 500 

pojištění zavazadel (ZAV) 15 000  25 000 

- za jednu věc max. 10 000 12 000 

pojištění úrazu (URC)   

- smrt následkem úrazu 100 000  100 000 

- trvalé následky 200 000 200 000 

pojištění odpovědnost za škodu (OC) 

- újma na zdraví nebo při usmrcení 

 

1 500 000 3 500 000 

- újma na majetku 300 000 1 000 000 

- věci svěřené NEPOJIŠTĚNO 100 000 

- náklady na právní zastoupení a obhajobu NEPOJIŠTĚNO 250 000 

Oblast E – pojistné osoba/den  28,- 44,- 

Oblast S – pojistné osoba/den 31,- 47,- 

Oblast U – pojistné osoba/den NELZE 76,- 
 

 

 



 

 

 

2) Připojištění storna cesty 

- Nelze sjednat bez základního pojištění léčebných výloh, zavazadel, úrazu a odpovědnosti 

Pojistné nebezpečí Limit pojistného plnění v Kč Pojistné osoba/ 

pobyt 

pojištění storna cesty 

 

80%  

vyúčtovaných  

stornopoplatků 

max. 15 000 270,- 

max. 30 000 560,- 

max. 40 000 1950,- 
 

 

 

3) Územní platnost je pro potřeby pojistné smlouvy definována takto:  

- oblast E – všechny státy Evropy, evropská část Ruska, Tunis, Maroko, Turecko, Izrael, 

Egypt a Kypr mimo ČR; 

- oblast S – celý svět mino USA a ČR; 

- oblast U – celý svět mimo ČR.  
 


