
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informace v tomto dokumentu Vám mají pomoci pochopit základní vlastnosti a podmínky pojištění.  

Kompletní informace jsou uvedeny ve Skupinové pojistné smlouvě a ve Všeobecných pojistných podmínkách 

cestovního pojištění VPP-AAA Auto ze dne 29. 6.2021 (dále jen „VPP“). 

 

O jaký typ pojištění jde? 

Jednorázové neživotní pojištění pro případ vybraných rizik sjednaných ve formě balíčku pojištění a uvedených v části 
“Co je předmětem pojištění?” je určené pro zahraniční cesty pojištěných osob. Jednorázové cestovní pojištění 
se uzavírá na dobu určitou a automaticky končí uplynutím doby uvedené v dokladu o sjednání cestovního pojištění.  

Pojištění je sjednáno Skupinovou pojistnou smlouvou, v rámci které má klient postavení pojištěného.  

Pojistníkem, který uzavřel s pojišťovnou skupinovou pojistnou smlouvu, je společnost: AURES Holdings a. s., 

IČO: 01759299, se sídlem Dopraváků 874/15, 184 00 Praha 8.  

Pojistník upozorňuje pojištěného na důsledky spojené s tím, že se nestává pojistníkem: práva a povinnosti, která 
občanský zákoník přiznává výhradně pojistníkovi z titulu uzavřené pojistné smlouvy, se nevztahují na pojištěného, není-

li v občanském zákoníku výslovně uvedeno, že uvedená práva a povinnosti může vykonávat i pojištěný. 

Informace o pojištění vázaném na koupi zboží nebo služby: Pojištění je sjednáno ve prospěch pojištěného, tj. klienta 
bezúplatně, jako benefit k zakoupení osobního automobilu. Pojištění  nelze sjednat odděleně. Popis pojištění 
a pojistného krytí jsou uvedeny v omezeném rozsahu tomto dokumentu.  

 

Co je předmětem pojištění? 

Balíček cestovního pojištění obsahuje následující pojištění: 

 Pojištění léčebných výloh: úhrada nevyhnutelných a účelně vynaložených nákladů na léčení či ošetření, 
včetně diagnostických postupů, které s nimi bezprostředně souvisí, jsou lékařem předepsané a stabilizují 
stav pojištěného natolik, že je schopen v cestě pokračovat nebo je schopen repatriace. 

 Úrazové pojištění: výši plnění za trvalé následky úrazu určuje pojistitel podle zásad VPP a podle Oceňovací 
tabulky. 

 Pojištění právní ochrany: pojištění se vztahuje zejména na pomoc při uplatnění nároků pojištěného proti 
tomu, kdo porušením právních předpisů nebo právních povinností způsobil pojištěnému újmu. 

 Pojištění odpovědnosti: pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného vzniklou na zdraví 
nebo na životě poškozeného, včetně náhrady bolestného a náhrady za smrt nebo škodu vzniklou 

poškozením, zničením nebo ztrátou věci. 

 Pojištění zavazadel: vztahuje se na cestovní zavazadla a věci osobní potřeby obvyklé pro daný účel cesty, 
které jsou ve vlastnictví pojištěného a které si vzal s sebou na cestu, případně na věci, 

které si prokazatelně pořídil během cesty s výjimkou věcí definovaných ve výlukách VPP. 

 Pojištění asistenčních služeb: zahrnuje telefonickou pomoc pojištěnému při událostech souvisejících 

s jeho cestou či pobytem v zahraničí.  

 Pojištění storna cesty: vztahuje se na pojistné události spočívající ve zrušení cesty, zmeškání odjezdu a v 

předčasném návratu z důvodu uvedených ve VPP, např. z důvodu onemocnění pojištěného. 

Upozornění: Úplný seznam pojistného plnění je uveden ve VPP. 

 

Na co se pojištění nevztahuje? 

 Akutní onemocnění, pokud léčení začalo již před začátkem pojištění nebo pokud se porucha zdraví projevila 
již před začátkem pojištění, i když nebyla lékařsky vyšetřena nebo léčena. 

Cestovní pojištění AAA Auto 
Informační dokument o pojistném produktu 

Pojišťovna: INTER PARTNER ASSISTANCE, S.A., jednající prostřednictvím 
INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složky 
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Upozornění: Úplný seznam omezení a výluk je uveden ve VPP. 

 

Existují nějaká omezení v pojistném krytí? 

Pojištění se nevztahuje například na tyto případy: 

 V případě pojištění léčebných výloh: pokud léčebná péče souvisí s ošetřením onemocnění, která existovala 
po dobu 12 předešlých měsíců před začátkem pojištění a/nebo nastala na území České republiky 
před odjezdem do zahraničí, případně souvisí s komplikacemi či léčbou onemocnění, která nejsou zahrnuta do 
tohoto pojištění (jejich seznam naleznete ve VPP). 

 V případě úrazového pojištění: pokud ke zhoršení následků úrazu došlo z důvodu úmyslného nebo vědomého 
nevyhledání zdravotní péče pojištěným nebo vědomého nerespektování rad a doporučení lékaře. 

 V případě pojištění odpovědnosti: na škodu způsobenou úmyslným jednáním pojištěného. 

Upozornění: Úplný seznam omezení a výluk je uveden ve VPP. 

 

Kde se na mě vztahuje pojistné krytí? 

Cestovní pojištění se vztahuje na pojistné události, které vznikly na území všech evropských států a také na území 
Izraele, Turecka, Tuniska, Gruzie, Egypta, Kanárských ostrovů, Maroka a Ruska (včetně jeho asijské části), s výjimkou 
domovského státu pojištěného.  

Upozornění: Kompletní informace najdete ve VPP. 

 

Jaké mám povinnosti? 

Pojištěný je především povinen: 

• dbát, aby pojistná událost nenastala, zejména nesmí porušovat povinnosti směřující k odvrácení nebo snížení 

nebezpečí, které jsou mu právními předpisy uloženy,  

• v případě vzniku škodní události v první řadě kontaktovat asistenční službu se žádostí o zabezpečení služeb, 
které jsou součástí pojištění, informovat ji o škodní události, zejména o datu a místě vzniku škodní události, 

o adrese pojištěného, vyžádat si k tomu pokyny asistenční služby a postupovat v souladu s nimi,  

• v případě vzniku škodní události je pojištěný dále povinen řídit se pokyny pojistitele a/nebo asistenční služby 
a účinně s nimi spolupracovat, plnit další povinnosti uložené pojistitelem a/nebo asistenční službou po vzniku 
škodní události. 

Upozornění: Úplný seznam povinností najdete ve VPP. 

 

Kdy a jak provádět platby? 

Pojistné hradí pojistník způsobem a ve lhůtách, které jsou uvedeny ve skupinové pojistné smlouvě. Pojištěný neplatí 
za pojištění a jeho sjednání žádnou úplatu. 

 

Kdy pojistné krytí začíná a končí? 

Cestovní pojištění každého jednotlivého pojištěného je účinné od 00:01 hodin dne uvedeného na dokladu o sjednání 
cestovního pojištění jako den počátku pojištění, nejdříve však okamžikem překročení hranice domovského státu nebo 
okamžikem odbavení na letišti při odletu z domovského státu za předpokladu, že bylo zaplaceno pojistné. V případě, 
že datum počátku pojištění je totožné s datem uvedeným na dokladu o sjednání pojištění, je pojištění účinné 

nejdříve po uplynutí 4 hodin od sjednání pojištění. 

Cestovní pojištění zaniká okamžikem překročení hranice domovského státu při návratu ze zahraničí nebo okamžikem 
odbavení pojištěného na letišti při příletu do domovského státu ze zahraničí, nejpozději však ve 24:00 hodin dne 
uvedeného na dokladu o sjednání pojištění jako den konce pojištění, podle toho, která z těchto skutečností nastane 
dříve. 

Upozornění: Kompletní informace najdete ve VPP. 

 

Jak mohu pojištění ukončit? 

Pojištění zaniká v důsledku zániku pojistné smlouvy uzavřené mezi pojistníkem a pojišťovnou a dále způsoby 

uvedenými v ustanovení občanského zákoníku a VPP.  

 

 

 

 

 

 


