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DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PŘEDČASNÉHO NÁVRATU A 
NEČERPANÝCH SLUŽEB DPPPNNSCZ/0615 

k Všeobecným pojistným podmínkám cestovního pojištění VPPCPCZ/0114 
 

 
Úvodní ustanovení 

 
1. Pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb, které sjednává Union poisťovňa, a. s., IČO: 31 

322 051, zapsána v Obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Slovenská republika, odd. Sa, 
vložka č. 383/B jednající prostřednictvím pobočky Union poisťovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku, 
IČO: 242 63 796, zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 
č. 75819, se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami cestovního pojištění VPPCPCZ/0114 (dále jen 
„pojistné podmínky“), těmito Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění předčasného návratu a 
nečerpaných služeb DPPPNNSCZ/0615 k Všeobecnými pojistnými podmínkami cestovního pojištění 
VPPCPCZ/0114 (dále jen „doplňkové pojistné podmínky“), zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník 
(dále jen „Občanský zákoník“) a pojistnou smlouvou. 

2. Pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb se sjednává jako pojištění škodové. 

 
Článek 1 

Předmět a rozsah pojištění, územní platnost pojištění 
 
1. Došlo-li po dobu cesty a pobytu ke smrti pojištěného, nebo pokud se pojištěný vrátil z cesty a pobytu 

před jeho ukončením z důvodu: 
a) jeho akutního onemocnění, úrazu nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu, za podmínky, že: 

- v případě dojednané územní platnosti pojištění Evropa nebo mimo Evropy nebo svět nebo 
Slovenská republika, ošetřující lékař v zahraničí doporučil návrat do vlasti 

- v případě dojednané územní platnosti pojištění Česká republika ošetřující lékař v místě mimo 
trvalého pobytu nebo místa kontaktní adresy pojištěného na území České republiky, doporučil 
návrat do místa trvalého nebo přechodního bydliště pojištěného na území České republiky 

nebo 
b) že mu během cesty a pobytu zemřela blízká osoba 
nebo 
c) že během cesty a pobytu blízká osoba pojištěného, která nevycestovala s pojištěným, byla 

hospitalizována ve vlasti nebo v místě trvalého pobytu nebo místa kontaktní adresy pojištěného na 
území České republiky v důsledku akutního onemocnění nebo úrazu ohrožujícího její život 

nebo 
d) že během cesty a pobytu nastala živelná událost, která způsobila škodu na majetku pojištěného a 

vyžaduje si jeho návrat 
- ze zahraničí do vlasti v případě dojednané územní platnosti pojištění Evropa nebo mimo 

Evropy nebo svět nebo Slovenská republika 
- do místa trvalého nebo přechodního bydliště pojištěného na území České republiky v případě 

dojednané územní platnosti pojištění Česká republika 
poskytne pojistitel z pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb oprávněné osobě, 
pojištěnému, nebo v případě smrti pojištěného jeho blízkým osobám: 
i) pojistné plnění ve výši nezbytných cestovních nákladů spojených s předčasným návratem z cesty a 

pobytu do místa trvalého pobytu nebo místa kontaktní adresy pojištěného jiným než původně 
objednaným dopravním prostředkem 

ii) pojistné plnění za nečerpané služby, které se vypočítá jako základní cena služeb (tj. cena za 
ubytování a stravu) za takový počet nocí, o které se pojištěný vrátil z cesty a pobytu dříve. 

2. Pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb se: 
a) pokud je v pojistné smlouvě uvedena územní platnost označená jako Česká republika, vztahuje 

pouze na události, jež nastaly na území České republiky 
b) pokud je v pojistné smlouvě uvedena územní platnost označená jako Slovenská republika nebo 

Evropa nebo mimo Evropu nebo Svět, vztahuje na události, jež nastaly na území České republiky. 
a / nebo v zahraničí. 

 
Článek 2 

Pojistná událost 
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1. Pojistnou událostí z pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb je: 

a) smrt pojištěného během cesty a pobytu 
b) akutní onemocnění, úraz nebo náhlé zhoršení zdravotního stavu pojištěného, které si vyžádalo 

návrat pojištěného 
- ze zahraničí do vlasti v případě dojednané územní platnosti pojištění Evropa nebo mimo 

Evropy nebo svět nebo Slovenská republika 
- z místa cesty a pobytu na území České republiky do místa trvalého pobytu nebo místa 

kontaktní adresy pojištěného na území České republiky v případě dojednané územní platnosti 
pojištění Česká republika 

za podmínky, že 
- ošetřující lékař v zahraničí, v případě dojednané územní platnosti pojištění Evropa nebo mimo 

Evropy nebo svět nebo Slovenská republika, doporučil návrat do vlasti 
- ošetřující lékař v místě cesty a pobytu na území České republiky, v případě dojednané územní 

platnosti pojištění Česká republika, doporučil návrat do místa trvalého pobytu nebo místa 
kontaktní adresy pojištěného na území České republiky 

c) smrt blízké osoby pojištěného ve vlasti pojištěného, která nevycestovala spolu s pojištěným na 
cestu a pobyt a která nastala po dnu vycestování pojištěného na cestu a pobyt 

d) hospitalizace blízké osoby pojištěného, která nevycestovala spolu s pojištěným na cestu a pobyt, v 
důsledku onemocnění nebo úrazu bezprostředně ohrožujícího život, pokud hospitalizace proběhla 
ve vlasti pojištěného (v případě dojednané územní platnosti pojištění Evropa nebo mimo Evropy 
nebo svět nebo Slovenská republika) nebo v místě trvalého nebo přechodního bydliště pojištěného 
na území České republiky (v případě dojednané územní platnosti pojištění Česká republika) 

e) živelná událost, která způsobila škodu na majetku pojištěného v místě jeho trvalého pobytu nebo 
místa kontaktní adresy a vyžaduje si jeho návrat. 

 
Článek 3 

Výluky z pojištění 
 
1. Kromě výluk z pojištění uvedených v části A, čl. 13 pojistných podmínek, právo na pojistné plnění 

z pojištění předčasného návratu a nečerpaných služeb nevzniká v případě, že je pojištěný 
hospitalizovaný v zahraničí v důsledku akutního onemocnění nebo úrazu, nebo pokud k úmrtí pojištěného 
došlo v souvislosti s: 

a) požitím alkoholu, drog, omamných nebo psychotropních látek, léků, které nebyly pojištěnému 
vydané na lékařský předpis 

b) abstinenčními projevy při závislosti na alkoholu, drogách nebo jiných omamných nebo 
psychotropních látkách, lécích, které nebyli pojištěnému vydané na lékařsky předpis 

c) vědomým nedodržováním pokynů ošetřujícího lékaře, vědomým nedodržením nebo nesprávným 
užíváním léků, které byly pojištěnému vydané na lékařský předpis 

d) řízením motorového vozidla bez řidičského oprávnění 
e) onemocněními již existujícími v době uzavření pojištění, chronickými nebo opakujícími se 

onemocněními 
f) psychickými poruchami, psychickými onemocněními, psychologickými vyšetřeními, psychoterapií, 

včetně léčby nespavosti, depresivních stavů a psychóz 
g) v souvislosti s léčením neplodnosti 
h) umělým přerušením těhotenství s výjimkou lékařsky indikovaného umělého přerušení těhotenství: 

- ze zdravotních důvodů do ukončení 12. týdne těhotenství 
- z genetických důvodů do ukončení 24. týdne těhotenství 
- z důvodu ohrožujícího život matky bez ohledu na trvání těhotenství 

i) přenosnými pohlavními onemocněními 
j) estetickými a plastickými operacemi, kosmetickými zákroky 
k) následky nepodrobení se povinnému očkování před odjezdem do zahraničí 
l) sebepoškozováním, pokusem o sebevraždu a sebevraždou 
m) vědomou účastí pojištěného v jakékoli válce, vzpouře, povstání 
n) působením jaderné energie nebo vlivem radioaktivního materiálu 
o) manipulací se střelnou zbraní nebo výbušninou pojištěným. 

 
Článek 4 

Limit pojistného plnění 
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1. Limit pojistného plnění je horní hranicí pojistného plnění za jednu pojistnou událost jednoho pojištěného. 
2. Limit pojistného plnění uvedený v pojistné smlouvě je horní hranicí pojistného plnění pojistitele za 

každou pojistnou událost během pojistné doby (pro pojistnou dobu určitou). 
3. V případě podle čl. 1, odst. 1, písm. i) těchto doplňkových pojistných podmínek je limit pojistného plnění 

za jednoho pojištěného uveden v pojistné smlouvě. V případě pojistného plnění z jedné pojistné události 
pro vícero pojištěných osob se pojistné plnění vyplácí poměrně, ve stejném poměru pro každou osobu. 

4. V případě podle čl. 1, odst. 1, písm. ii) těchto doplňkových pojistných podmínek je limit pojistného plnění 
za jednoho pojištěného uveden v pojistné smlouvě. V případě pojistného plnění z jedné pojistné události 
pro vícero pojištěných osob se pojistné plnění vyplácí poměrně, ve stejném poměru pro každou osobu. 

 
Článek 5 

Pojistné plnění 
 
1. Oprávněnou osobou pro poskytnutí pojistného plnění je pojištěný. V případě, jestliže je pojistnou 

událostí smrt pojištěného, nabývá práva na pojistné plnění manžel pojištěného, a není-li ho, děti 
pojištěného, není-li jich, nabývají tohoto práva rodiče pojištěného a není-li jich, dědici pojištěného. 

2. Pojistné plnění vyplatí pojistitel nebo partner na základě předložených originálů dokladů uvedených v čl. 
6 těchto doplňkových pojistných podmínek. 

3. Pojistné plnění vyplatí pojistitel v měně platné na území bydliště nebo sídla příjemce platby. 
4. Pokud pojištěný uhradil náklady v hotovosti, pojistitel mu vyplatí pojistné plnění v měně platné na území 

České republiky v kurzu peněžních prostředků podle kurzovního lístku České národní banky platného v 
den vzniku pojistné události. 

 
Článek 6 

Povinnosti pojištěného 
 

1. Kromě povinností uvedených v části A, čl. 10 pojistných podmínek je pojištěný v případě pojištění 
předčasného návratu a nečerpaných služeb povinen předložit originály následujících dokladů: 
a) vyplněný tiskopis Oznámení škodní události 
b) list o prohlídce mrtvého v případě smrti pojištěného, je-li pojistnou událostí okolnost uvedená v čl. 

2, odst. 1, písm. a) těchto doplňkových pojistných podmínek (předloží oprávněná osoba) 
c) zprávu ošetřujícího lékaře v zahraničí o zdravotním stavu pojištěného s uvedením diagnózy a s 

uvedením informace o doporučení návratu do vlasti, je-li pojistnou událostí okolnost uvedená v čl. 
2, odst. 1, písm. a) těchto doplňkových pojistných podmínek 

d) zprávu ošetřujícího lékaře v místě trvalého pobytu pojištěného, který pojištěného ošetřil po návratu 
do vlasti, je-li pojistnou událostí okolnost uvedená v čl. 2, odst. 1, písm. a) těchto doplňkových 
pojistných podmínek 

e) zprávu ošetřujícího lékaře v místě trvalého pobytu blízké osoby o zdravotním stavu blízké osoby, 
je-li pojistnou událostí okolnost uvedená v čl. 2, odst. 1, písm. c) těchto doplňkových pojistných 
podmínek 

f) list o prohlídce mrtvého v případě smrti blízké osoby pojištěného, je-li pojistnou událostí okolnost 
uvedená v čl. 2, odst. 1, písm. c) těchto doplňkových pojistných podmínek 

g) doklad prokazující vznik živelné události, která způsobila škodu na majetku pojištěného, je-li 
pojistnou událostí okolnost uvedená v čl. 2, odst. 1, písm. d) těchto doplňkových pojistných 
podmínek 

h) potvrzení ubytovacího zařízení s uvedením termínu ukončení ubytování 
i) cestovní lístky na hromadný dopravní prostředek z místa cesty a pobytu do vlasti (v případě 

dojednané územní platnosti pojištění Evropa nebo mimo Evropy nebo svět nebo Slovenská 
republika) nebo do místa trvalého pobytu nebo místa kontaktní adresy pojištěného na území České 
republiky (v případě dojednané územní platnosti pojištění Česká republika) 

j) doklad poskytovatele služby o skladbě ceny objednané služby 
k) doklad o objednaní služby u poskytovatele služby (itinerář, voucher) 
l) jiné doklady jednoznačně prokazující vznik pojistné události nebo jiné doklady nevyhnutelné pro 

likvidaci pojistné události, o které pojistitel požádá. 
 

Článek 7 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Od ustanovení části čl. 2–8 těchto doplňkových pojistných podmínek je možné se v pojistné smlouvě 

odchýlit. 
2. Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 01.07.2015. 


