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Doplňkové pojistné podmínky pro pojištění zrušení pracovní cesty 
 
    

Článek 1Článek 1Článek 1Článek 1    
Úvodní ustanoveníÚvodní ustanoveníÚvodní ustanoveníÚvodní ustanovení    

 
1.1 Pojištění zrušení pracovní cesty je součástí cestovního pojištění Allianz pojišťovny, a. s., a 

vztahují se na ně pojistné podmínky cestovního pojištění platné od 1.1.2014 (PPCP 
01012014) a tyto doplňkové pojistné podmínky pro pojištění zrušení pracovní cesty.  

1.2 Pojištění nevyužité dovolené je pojištění škodové. 
  
 

Článek 2Článek 2Článek 2Článek 2    
Vymezení pojmůVymezení pojmůVymezení pojmůVymezení pojmů    

    
Pro účely pojištění sjednaného podle těchto doplňkových pojistných podmínek se rozumí: 
2.1  obchodním partnerem osoba, k níž měla být pracovní cesta uskutečněna nebo bez jejíž 

spolupráce nelze cestu uskutečnit; 
2.2 pojištěnou osobou občan ČR i cizí státní příslušník, kteří jsou zaměstnanci, členy statutárního 

nebo dozorčího orgánu či jinými osobami vykonávajícími pro zaměstnavatele činnost v jiném 
než pracovním poměru; 

2.3 pracovní cestou časově vymezené vyslání osob uvedených v bodě 2.2. mimo sjednané místo 
výkonu práce z ČR do zahraničí; 

2.4 zaměstnavatelem právnická nebo fyzická osoba, která zaměstnává fyzickou osobu v 
pracovněprávním vztahu uvedenou v bodě 2.2. a vysílá ji na pracovní cestu; 

2.5 chronickým  onemocněním    pomalu se rozvíjející  nemoc (včetně poúrazových stavů), která 
existovala před počátkem pojištění a nebyla v té době stabilizována, tj. vyžadovala  během 
předchozích 12 měsíců hospitalizaci nebo došlo k jejímu zhoršení či změně léčebných 
postupů nebo užívání léků; 

2.6 osobou blízkou příbuzný v řadě přímé, sourozenec a manžel nebo partner podle jiného 
zákona upravujícího registrované partnerství. Jiné osoby v poměru rodinném nebo 
obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, pokud by újmu, kterou utrpěla jedna 
z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se za to, že osobami blízkými jsou i 
osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí. 

2.7 oprávněnou osobou zaměstnavatel, pokud hradí cenu cestovní služby související s pracovní 
cestou. 

 
Článek 3Článek 3Článek 3Článek 3    

Počátek a územní rozsah pojištění, pojištěné osoby Počátek a územní rozsah pojištění, pojištěné osoby Počátek a územní rozsah pojištění, pojištěné osoby Počátek a územní rozsah pojištění, pojištěné osoby     
    

3.1 Pojištění stornovacích poplatků začíná zaplacením pojistného za podmínky jeho sjednání 
nejpozději jeden pracovní den po úhradě ceny cestovní služby (cesta, letenka, ubytování 
apod.) a zaniká dnem, který je v pojistné smlouvě označen jako počátek pojištění nebo 
vyplacením pojistného plnění z tohoto pojištění. 

3.1.1 Při úhradě zálohy na cestovní službu je možno pojistit částku zálohy nebo celou cenu 
cestovní služby. Při úhradě doplatku je možno pojistit pouze částku doplatku.  

3.1.2 Pojištění lze sjednat pro pracovní cesty z České republiky do zahraničí do států celého 
světa. 
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3.1.3 Pojistit lze občany České republiky i cizí státní příslušníky, kteří jsou zaměstnanci, členy 
statutárního či dozorčího orgánu nebo jinými osobami vykonávající pro zaměstnavatele 
činnost v jiném než pracovním poměru. 

 
Článek 4Článek 4Článek 4Článek 4    

Předmět pojištěníPředmět pojištěníPředmět pojištěníPředmět pojištění    
    

4.1 Předmětem tohoto pojištění jsou nevratné náklady, které pojištěnému vznikly úhradou 
vyúčtovaných stornovacích poplatků u poskytovatele služby v souvislosti s pracovní cestou v 
důsledku jejího zrušení. 

4.2 Pojistnou událostí je zrušení pracovní cesty před jejím počátkem z důvodu: 
4.2.1 vážného akutního onemocnění nebo úrazu pojištěného nebo osoby blízké (včetně 

bezprostředního ohrožení života matky nebo dítěte do ukončení 26. týdne těhotenství) 
vyžadujícího v době nastoupení cesty hospitalizaci nebo upoutání na lůžko z rozhodnutí 
ošetřujícího lékaře; 

4.2.2 úmrtí pojištěného nebo osoby jemu blízké;  
4.2.3 znásilnění pojištěné osoby či osoby blízké; 
4.2.4 vzniku značné škody na majetku pojištěného nebo spolucestujícího v době trvání 

pojištění, která byla způsobena následkem živelní události či trestného činu třetí osoby, 
pokud pojištěný doloží, že z tohoto důvodu nemůže nastoupit pojištěnou cestu; 

4.2.5 vážného akutního onemocnění, úrazu či úmrtí osoby, která je oprávněna jednat jménem 
zaměstnavatele, a přítomnost pojištěného v zaměstnání je nezbytná z důvodu 
zastupování uvedené osoby; 

4.2.6 rozhodnutí obchodního partnera; 
4.2.7 neobdržení víza bez vlastního zavinění. 
 

Článek 5Článek 5Článek 5Článek 5    
Limity pojistného plněníLimity pojistného plněníLimity pojistného plněníLimity pojistného plnění    

 
5.1 Pojištění zrušení cesty lze sjednat ve čtyřech variantách podle celkové ceny zaplacených 

služeb.  
5.2 V případě pojistné události vyplatí pojistitel pojištěnému na jednu pojistnou událost max. do 

výše sjednané  pojistné částky po odečtení spoluúčasti:   
    

Limity pojistného plnění dle celkové ceny zaplacených služeb do 
5 000 Kč 10 000 Kč 20 000 Kč 40 000 Kč 

 
5.3 V případě pojistné události vyplatí pojistitel pojistné plnění, které činí 80 % z prokazatelných, 

nevratných, nevyužitých a zaplacených služeb. V případě pojistné události pojistitel poskytuje 
80 % nákladů skutečně vzniklých pojištěnému, max. však do výše pojistné částky. 

5.4 Do nevratných, nevyužitých a zaplacených služeb se nezahrnují náklady na    
5.4.1 -  poplatek za změnu a storno letenky nebo cestovní služby, 

-  veškeré druhy pojištění, 
               -  poplatky za vízum. 
5.4.2 Do nevratných, nevyužitých a zaplacených služeb se zahrnují náklady na 

-  letištní a bezpečnostní poplatky a taxy, 
-  palivový příplatek. 

  



 

 
 

3

Článek 6Článek 6Článek 6Článek 6    
Výluky z pojištěníVýluky z pojištěníVýluky z pojištěníVýluky z pojištění    

    
6.1 Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění v případě zrušení cesty: 
6.1.1 z důvodu zmeškání nebo nedostavení se pojištěného k nastoupení cesty; 
6.1.2 pro onemocnění, které existovalo v okamžiku sjednání pojištění, i když dosud nebylo 

léčeno a komplikací s ním spojených s výjimkou stabilizovaného chronického               
onemocnění; 

6.1.3 pro následky úrazu, ke kterému došlo před sjednáním pojištění, i když dosud nebyly 
léčeny; 

6.1.4 z důvodu kosmetických výkonů v oboru plastické chirurgie a jejich případných komplikací, 
reakce na očkování, z důvodu plánovaných operačních zákroků a vyšetření a z důvodu 
kontrolních vyšetření; 

6.1.5 z důvodu změny zdravotního stavu, který nastal vlivem psychické poruchy nebo choroby 
včetně deprese nebo v důsledku požití alkoholu či návykových látek; 

6.1.6 z důvodu rizikového těhotenství včetně zdravotních komplikací s ním souvisejících a 
záměrné přerušení těhotenství, vše po ukončení 26. týdne těhotenství;  

6.1.7 z důvodu úmyslného sebepoškození nebo pokusu o sebevraždu; 
6.1.8 z důvodu ztráty zaměstnání, změny cestovních plánů nebo záměrů pojištěného nebo 

poskytovatele služby, nebo nezíská-li pojištěný vízum nebo nemohl čerpat dovolenou, 
pokud není ve smlouvě uvedeno jinak; 

6.1.9 z důvodu uvedených v článku 9 VPP a z důvodů geopolitické, klimatické, ekologické či 
epidemiologické situace v cílové zemi. 

 
Článek 7Článek 7Článek 7Článek 7    

Práva a povinnosti v případě pojistné událostiPráva a povinnosti v případě pojistné událostiPráva a povinnosti v případě pojistné událostiPráva a povinnosti v případě pojistné události    
 
7.1 Pojištěný je povinen prokazatelně zrušit cestovní službu u poskytovatele neprodleně, jakmile 

nastala skutečnost, kvůli níž nemůže cestu nastoupit nejpozději však nejbližší pracovní den. 
Neučiní-li tak, pojistitel má právo uhradit pouze náklady, které by vznikly včasným zrušením 
cesty.  

7.2 Cesta musí být prokazatelně zrušena před jejím plánovaným počátkem. 
7.3 Pojištěný je povinen neprodleně oznámit pojistiteli, že došlo ke zrušení cestovní služby a 

předložit pojistiteli originály všech požadovaných dokladů. 
7.4 Zruší-li pojištěný cestu pro vážné akutní onemocnění, úraz nebo úmrtí osob uvedených 

v odst. 4.2.1., 4.2.2. a 4.2.4. je povinen předat pojistiteli veškerou lékařskou a jinou 
dokumentaci potřebnou pro šetření pojistné události (článek 7 VPP). 

7.5 Zruší-li pojištěný cestu z ostatních důvodů uvedených v článku 4, je povinen předložit 
pojistiteli všechny potřebné dokumenty dokazující vznik pojistné události jako policejní 
zprávu, úřední zprávu o značné škodě, písemné prohlášení zaměstnavatele nebo obchodního 
partnera o důvodech a datu zrušení cesty a vyhovět pojistiteli, pokud o některé další 
dokumenty požádá. U písemného prohlášení obchodního partnera je nutné předložit jeho 
překlad do ČJ. 

 
Článek 8Článek 8Článek 8Článek 8    

Uplatnění nároku na pojistné plněníUplatnění nároku na pojistné plněníUplatnění nároku na pojistné plněníUplatnění nároku na pojistné plnění    
 
8.1 Vznik pojistné události pojištěný neprodleně oznámí pojistiteli zasláním vyplněného   
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            formuláře Oznámení škodné události (Pojištění stornovacích poplatků), spolu s:  
8.1.1  lékařskou zprávou ošetřujícího lékaře, který doporučil zrušit cestovní službu (vystavenou 

nebo vyplněnou ošetřujícím lékařem na formuláři Oznámení škodné události); 
8.1.2 originálem smlouvy o poskytnutí cestovní služby; 
8.1.3 originálem dokladu o zaplacení cestovní služby (příjmový doklad, výpis z bankovního 
            účtu, atd.); 
8.1.4 originálem stornofaktury /dobropisu,    vystaveným poskytovatelem cestovní služby 

s uvedením výše stornovacího poplatku; 
8.1.5 průkazem pracovní neschopnosti osoby, kvůli které došlo ke stornování cestovní služby; 
8.1.6 propouštěcí lékařskou zprávou z nemocnice v případě zrušení cestovní služby z důvodu 

hospitalizace; 
8.1.7 nevyužitými cestovními lístky (letenky, jízdenky, lodní lístky, atd.); 
8.1.8 kopií úmrtního listu    v případě zrušení cestovní služby z důvodu úmrtí; 
8.1.9 kopií rodného/oddacího listu, dokazující vztah pojištěného a „osoby blízké“, kvůli níž  
            byla cestovní služba zrušena; 
8.1.10 dokladem vzniku značné škody na majetku v případě, že je důvodem zrušení cestovní 

služby; 
8.1.11 písemným prohlášením zaměstnavatele nebo obchodního partnera s překladem do ČJ o 

důvodech zrušení cesty; 
8.1.12 policejním protokolem v případě, že důvodem zrušení cesty je znásilnění. 
 

Článek 9Článek 9Článek 9Článek 9    
Závěrečná ustanoZávěrečná ustanoZávěrečná ustanoZávěrečná ustanovenívenívenívení    

 
9.1 Nestanoví-li tyto doplňkové pojistné podmínky jinak, platí příslušná ustanovení PPCP. 
9.2 Tyto doplňkové pojistné podmínky nabývají platnosti dne 1.1.2014. 
 


