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Tento dokument poskytuje pouze základní informace o uvedeném pojistném produktu. Úplné předsmluvní a smluvní informace 
o vašem konkrétním pojištění naleznete v pojistné smlouvě a dalších dokumentech v ní uvedených. Pozorně si je prosím přečtěte.

O jaký druh pojištění se jedná?

Přesné znění výluk si prosím pozorně přečtěte v platné 
pojistné smlouvě.

Produkt:  Cestovní pojištění
Erste Premier/Erste Private 
Banking

Cestovní pojištění se vztahuje na cesty nebo pobyty v zahraničí na území celého světa započaté po vzniku pojištění. 
Pojištění trvá po dobu platnosti účtu Premier nebo Erste Private Banking. Pojištění se vztahuje na neomezený počet 
zahraničních cest uskutečněných v době platnosti pojištění. Při každé z cest pojištění kryje maximálně 120 dnů souvislého 
pobytu v zahraničí.

Přesný rozsah vámi sjednaného pojištění naleznete 
v platné pojistné smlouvě.

Na co se pojištění nevztahuje?Co je pojištěno?

Přesné znění limitů a omezení si prosím pozorně přečtěte 
v platné pojistné smlouvě.

Existují nějaká omezení v pojistném
krytí?

Pojištění se nevztahuje na
!  škodné události vzniklé na území ČR
!  úrazy vzniklé při provozování rizikových 

sportovních aktivit (např. lyžování mimo 
vyznačené trasy, motorové sporty, horolezectví, 
seskoky s padákem)

!  manžela/manželku; registrovaného partnera/
partnerku; druha/družku, pokud v době pojistné 
události nežijí s majitelem účtu Premier nebo 
Erste Private Banking ve společné domácnosti

!  vnoučata, která cestují samostatně
(bez majitele účtu Premier nebo Erste Private 
Banking nebo manžela/manželky; druha/družky; 
registrovaného partnera/partnerky) 

Základní rizika
�✔ léčebné výlohy v zahraničí
 • �asistenční služby
� • zubní ošetření
� • repatriace
 • repatriace tělesných ostatků
 • právní ochrana
 • doprovázející osoba - doprava
 • doprovázející osoba - ubytování
 •  cestovní výdaje a náklady na ubytování 

pro náhradního pracovníka k zastoupení 
pojištěného

 •  náklady na nový doklad a na přepravu 
při ztrátě či zničení cestovních dokladů

�✔ úrazové pojištění
 • smrt následkem úrazu
 • trvalé následky úrazu
�✔ pojištění zavazadel
�✔ pojištění zpoždění zavazadel
�✔ pojištění zpoždění letu
�✔ pojištění odpovědnosti za škodu
�✔ pojištění STORNO
�✔ asistence

✘  �léčebné výlohy za úrazy a onemocnění, které 
nastaly před odjezdem do zahraničí

�✘  �léčebné výlohy, úrazy a odpovědnost za újmy 
způsobené pod vlivem alkoholu, omamných 
nebo psychotropních látek

✘  �škody vzniklé v důsledku válečných událostí
�✘  �nahodilé události vzniklé v důsledku působení 

jaderné energie
�✘  �škody způsobené úmyslným jednáním
�✘  �náklady v souvislosti s duševní poruchou nebo 

poruchou chování
�✘  �zrušení cestovní služby pro nemoc nebo 

úraz, které Vám byly známy již v době jejího 
zakoupení

�✘  �zrušení cestovní služby z důvodu změny 
cestovního plánu nebo pro nemožnost čerpat 
cestovní službu z pracovních důvodů



Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?

Jaké mám povinnosti?

Kdy a jak provádět platby?

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Jak mohu smlouvu vypovědět?

Pojištění je sjednáno s územní platností celý svět, tj. všechny státy světa, vyjma území ČR.

– Zodpovědět pravdivě a úplně naše dotazy týkající se sjednávaného pojištění.
– Vynaložit veškeré úsilí, které lze rozumně požadovat, abyste předešli vzniku pojistné události.
–  Nastane-li škodná událost, učinit veškerá opatření k tomu, aby se nezvětšoval rozsah následků události, 

v případě škodné události vyvolané akutním onemocněním či úrazem neprodleně vyhledat lékařské ošetření 
a léčit se dle pokynů lékaře.

– Plnit další povinnosti vyplývající z pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek.

Pojistné je běžným pojistným. Pojistným obdobím je kalendářní měsíc. Pojistné je hrazeno Českou spořitelnou, a.s.

Pojištění vzniká dnem, kdy se stanete majiteli účtu Premier nebo Erste Private Banking.
Pojištění zaniká, kromě důvodů uvedených v zákoně, také dnem zrušení účtu Premier nebo Erste Private Banking 
nebo v případech prokázaného podvodného jednání ze strany pojištěného. 
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Pojistitel nebo pojistník může pojištění vypovědět:
– s měsíční výpovědní dobou do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události,
– ke konci pojistného období, a to nejpozději šest týdnů přede dnem, ve kterém uplyne pojistné období.


