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Skupinová pojistná smlouva č. 3298900000 o cestovním pojištění 
 

Generali Pojišťovna a.s. 
se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 
IČO: 61859869 
DIČ: CZ699001273  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 2866 

společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS. 
 

zastoupená: Ing. Janou Mrvíkovou, manažerem seniorem 
Bc. Lukášem Volfem, produktovým manažerem seniorem 
 

 (dále jen „pojistitel“) 

a 

Collorito s.r.o. 
se sídlem Sukova třída 1556, Zelené Předměstí,  530 02, Pardubice 
IČ: 01528521 
číslo účtu: 2400415650/2010 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 33901 
 
zastoupená: Michalem Novákem, jednatelem 
evidenční číslo pojistníka:  2989 
  
(dále jen „pojistník“) 
 
(pojistitel a pojistník společně dále rovněž „smluvní strany“) 

uzavírají následující skupinovou pojistnou smlouvu o cestovním pojištění 

(dále jen "pojistná smlouva"). 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Vzájemná práva a povinnosti se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), 
příslušnými ustanoveními ostatních právních předpisů ČR, Informacemi pro klienta a Všeobecnými a 
zvláštními pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění VPP a ZPP CEP 2014/01 (dále jen dohromady 
„smluvní dokumentace“). Smluvní dokumentace tvoří nedílnou součást této pojistné smlouvy a je její 
Přílohou č. 1.  

2. Pojistník prohlašuje, že je provozovatelem cestovní kanceláře, která je v rámci udělené koncese 
oprávněna organizovat, nabízet a prodávat zájezdy. Pojištění se sjednává ve prospěch zákazníků 
pojistníka uvedených v článku 5 této pojistné smlouvy, kteří s ním jako s cestovní kanceláří uzavřeli 
smlouvu o zájezdu, nebo tato smlouva byla v jejich prospěch uzavřena, pokud se na ně vztahuje pojištění 
sjednané touto pojistnou smlouvou podle VPP a ZPP CEP 2014/01. 

3. Pojmy definované ve VPP a ZPP CEP 2014/01 a používané v této smlouvě mají stejný význam jako 
v uvedených pojistných podmínkách. 
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Článek 2 
Předmět pojistné smlouvy 

Předmětem této pojistné smlouvy je závazek pojistitele poskytnout pojištěnému ve sjednaném rozsahu 
pojistné plnění v rozsahu nároků dle této pojistné Smlouvy, dojde-li během trvání pojištění k pojistné události 
ve smyslu ZPP CEP 2014/01, a na druhé straně závazek pojistníka uhradit pojistiteli pojistné. 

Článek 3 
Rozsah a druhy pojištění 

1. Na základě této pojistné smlouvy se ve smyslu VPP a ZPP CEP 2014/01 sjednává cestovní pojištění ve 
variantě pojistného produktu EASY (dále jen „EASY), UNIVERSAL (dále jen „UNIVERSAL“), fakultativního 
doplňkového pojištění pro případ zrušení cesty (dále jen „ZRUŠENÍ CESTY“), fakultativního doplňkového 
pojištění pro případ přerušení nastoupené cesty (dále jen „PŘERUŠENÍ CESTY“) a fakultativního 
doplňkového pojištění pro případ neuskutečnění zájezdu (dále jen „NEUSKUTEČNĚNÍ ZÁJEZDU“). 

a) V rámci pojistného produktu EASY se dle této pojistné smlouvy pro pojištěné sjednávají 
následující druhy pojištění: 

I. pojištění léčebných výloh v zahraničí a pro případ repatriace, 
II. pojištění pro případ přivolání opatrovníka; 

b) v rámci pojistného produktu UNIVERSAL se dle této pojistné smlouvy pro pojištěné 
sjednávají následující druhy pojištění: 

I. pojištění léčebných výloh v zahraničí a pro případ repatriace, 
II. pojištění pro případ přivolání opatrovníka, 

III. úrazové připojištění, 
IV. pojištění osobních věcí a zavazadel, 
V. pojištění odpovědnosti za škodu; 

c) v rámci fakultativního doplňkového pojištění PŘERUŠENÍ CESTY se dle této pojistné 
smlouvy pro pojištěné sjednává pojištění pro případ přerušení nastoupené cesty 

d) v rámci fakultativního doplňkového pojištění NEUSKUTEČNĚNÍ ZÁJEZDU se dle této 
pojistné smlouvy pro pojištěné sjednává pojištění pro případ neuskutečnění zájezdu 
z důvodu úpadku CK 

e) v rámci fakultativního doplňkového pojištění ZRUŠENÍ CESTY se dle této pojistné smlouvy 
pro pojištěné sjednává pojištění pro případ zrušení cesty.  

 
2. Cestovní pojištění ve variantě EASY, UNIVERSAL, ZRUŠENÍ CESTY, PŘERUŠENÍ CESTY a 

NEUSKUTEČNĚNÍ ZÁJEZDU se sjednává v  rozsahu, limitech pojistného plnění, příp. pojistných částkách 
specifikovaných v Příloze č. 2 této pojistné smlouvy, která tvoří její nedílnou součást. Pojistná částka či 
limit pojistného plnění představuje vždy horní hranici pojistného plnění pojistitele ze všech pojistných 
událostí, které nastanou v průběhu trvání jedné zahraniční cesty. 

3. Pojistná částka anebo maximální limit pojistného plnění uvedené v Příloze č. 2 platí pro jednu osobu a 
jednu cestu, s počtem pojištěných osob se nenavyšuje. 

 

Článek 4 
Pojistná událost, pojistné plnění 

1. Pojistné události u jednotlivých druhů pojištění v rámci cestovního pojištění touto pojistnou smlouvou jsou 
vymezeny ve VPP a ZPP CEP 2014/01. 

2. V případě pojistné události je pojistitel povinen postupovat v souladu s čl. 10 VPP CEP 2014/01, resp. 
jednotlivých ustanovení ZPP CEP 2014/01 vztahujících se k jednotlivým druhům pojištění v rámci 
cestovního pojištění. 

3. Pojistné plnění je splatné do 15 dnů po ukončení šetření nutného ke zjištění rozsahu povinnosti pojistitele 
plnit. Šetření je skončeno, jakmile pojistitel sdělí jeho výsledky oprávněné osobě. Výplata pojistného 
plnění je prováděna pojistitelem na účet označený oprávněnou osobou. 
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Článek 5 
Pojištěné osoby 

Touto pojistnou smlouvou se sjednává cestovní pojištění pro zákazníka pojistníka jako provozovatele 
cestovní kanceláře za předpokladu, že tento zákazník pojistníka splňuje zároveň všechny následující 
podmínky: 

a) byl pojistníkem seznámen s obsahem této pojistné smlouvy včetně smluvní dokumentace, 

b) má zájem o cestovní pojištění a souhlasí s jeho podmínkami, což vyjádřil svým podpisem na formuláři 
Prohlášení pojištěného (vzor Prohlášení pojištěného je uveden v Příloze č. 3, která tvoří nedílnou 
součást pojistné smlouvy), 

c)  byl pojistníkem uveden v Seznamech pojištěných osob, které pojistník pravidelně předává pojistiteli. 

 

Článek 6 
Územní platnost, doba trvání cesty a pojistná doba 

1. Cestovní pojištění se vztahuje na pojistné události vzniklé na území České republiky nebo v zahraničí, 
není-li ve VPP a ZPP CEP 2014/01 pro jednotlivé druhy pojištění stanoveno jinak. 

2. Doba trvání jedné cesty je přesně vymezena datem nástupu na cestu a datem ukončení dané cesty. 
Pojistná doba je dle povahy jednotlivých druhů pojištění vymezena v čl. 4 VPP CEP 2014/01. 

3. V případě škodné události je pojištěný povinen jednotlivé cesty náležitě zdokumentovat příslušnými 
doklady. 

 

Článek 7 
Platnost a účinnost pojistné smlouvy 

1. Tato pojistná smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran a uzavírá se na 
dobu neurčitou.  

2. Pojistná smlouva může být vypovězena kteroukoliv smluvní stranou, a to s dvouměsíční výpovědní lhůtou. 
Výpovědní lhůta začíná běžet první den kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi 
této pojistné smlouvy druhé smluvní straně. Výpověď pojistné smlouvy se však netýká pojištění vzniklého 
na základě této smlouvy před pozbytím účinnosti této smlouvy – ohledně takového pojištění budou 
smluvní strany do doby skončení platnosti příslušného pojištění plnit své závazky z této smlouvy i nadále 
tak, jako by k výpovědi této smlouvy nedošlo. 

Článek 8 
Vznik a zánik každého jednotlivého pojištění 

Vznik a zánik každého jednotlivého pojištění je upraven ve VPP a ZPP CEP 2014/01.  

Článek 9 
Hlášení škodních událostí 

1. Vznik škodné události je pojištěná osoba nebo jiná oprávněná osoba povinna oznámit bez zbytečného 
odkladu na tiskopisu „Oznámení o škodné události“ na adresu pojistitele nebo primárně telefonicky/e-
mailem asistenční centrále pojistitele: 

Generali Pojišťovna a.s.    Europ Assistance s.r.o. 
cestovní pojištění     Na Pankráci 1658/121  
P. O. Box 151      140 00 Praha 4 
657 51  BRNO     +420 221 586 666 

operations@europ-assistance.cz 

2. Oznámení učiněná telefonicky, faxem či elektronicky je výše uvedená osoba povinna na základě 
požadavku pojistitele potvrdit dodatečně vyplněním příslušného tiskopisu či doložením nutných dokladů. 

3. Pojistitel je oprávněn prověřit si správnost údajů v hlášení škodné události a vyžádat si další doklady 
nezbytné k jejímu vyřízení dle pojistných podmínek VPP a ZPP CEP 2014/01. 
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Článek 10 
Závěrečná ustanovení 

1. Pojistník prohlašuje, že převzal a před uzavřením pojistné smlouvy byl seznámen s Informacemi pro 
klienta, které rovněž obsahuje poučení o ochraně osobních údajů, a s VPP a ZPP CEP 2014/01, jejich 
obsahu rozumí a s obsahem souhlasí. Pojistník prohlašuje, že uzavřená pojistná smlouva odpovídá jeho 
pojistnému zájmu a jeho pojistným potřebám a též zájmům a potřebám pojištěných, které vyjádřil 
pojistník pojistiteli nebo jím pověřenému zástupci – pojišťovacímu zprostředkovateli – před uzavřením 
pojistné smlouvy, a s rozsahem a podmínkami pojištění souhlasí. Pojistník má zájem uzavřít cestovní 
pojištění z důvodu potřeby ochrany zdraví a života svých zákazníků a jejich i svého majetku při cestách.  

2. Pojistník si je vědom své povinnosti pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele a uvést 
všechny informace. Pojistník se zavazuje bez zbytečného odkladu oznámit všechny jejich případné změny 
vč. změn osobních údajů pojištěných osob a je si vědom případných negativních následků nenahlášení 
změn (zejména při doručování korespondence). 

3. Pojistník se zavazuje plnit povinnosti uvedené ve VPP a ZPP CEP 2014/01 a je si vědom, že v případě jejich 
porušení mohou jeho a pojištěné osoby postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo 
odmítnutí pojistného plnění).     

4. Pojistník prohlašuje, že pojištěné osoby, které uvedl do Seznamu pojištěných osob, daly k pojištění 
souhlas, který vyjádřily svým podpisem na formuláři Prohlášení pojištěného, a zavazuje se tento souhlas 
na žádost pojistitele prokázat.  

5. V případě vzniku škodné události pojistník zprošťuje státní zastupitelství, policii a další orgány činné v 
trestním řízení, hasičský záchranný sbor, lékaře, zdravotnická zařízení a záchrannou službu povinnosti 
mlčenlivosti. Současně zmocňuje pojistitele, resp. jím pověřenou osobu, aby ve všech řízeních 
probíhajících v souvislosti s touto škodnou událostí mohla nahlížet do soudních, policejních, případně 
jiných úředních spisů a zhotovovat z nich kopie či výpisy. 

6. V případě rozporu mezi ustanoveními této pojistné smlouvy a VPP a ZPP CEP 2014/01 mají přednost 

ustanovení této pojistné smlouvy. 

7. Pojistník stvrzuje, že byl poučen o účelu, rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů, a že byl 

informován o právech a o povinnostech pojistitele i právech a povinnostech osob, jichž osobní údaje jsou 

zpracovávány. Pojistník souhlasí se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů zejména pro účely 

pojišťovací činnosti a dalších činností vymezených zákonem o pojišťovnictví a za účelem zasílání 

obchodních sdělení. Pojistník výslovně souhlasí s tím, aby byl v záležitostech pojistného vztahu nebo v 

záležitosti nabídky pojišťovacích a souvisejících finančních služeb a jiných obchodních sdělení pojistitele 

nebo nabídky služeb a jiných obchodních sdělení členů mezinárodního koncernu Generali a 

spolupracujících obchodních partnerů kontaktován písemnou, elektronickou nebo i jinou formou. Zároveň 

sdělením kontaktního spojení dává souhlas, aby ho pojistitel kontaktoval elektronickou formou i v 

záležitostech týkajících se i případně dříve sjednaných pojištění. Pojistník souhlasí s předáváním a 

poskytováním poskytnutých osobních údajů a údajů o pojistném vztahu subjektům mezinárodního 

koncernu Generali a jeho zajišťovacím partnerům v souladu s právními předpisy pro shora uvedené účely.   

8. Tato pojistná smlouva se pro potřeby smluvních stran vyhotovuje v dvou stejnopisech, z nichž každý má   

platnost originálu pojistné smlouvy a každé ze smluvních stran přísluší po jednom. 

9. Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně odsouhlasenými, 
písemnými a očíslovanými dodatky. 

10. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 
vzájemném projednání.  
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Nedílnou součástí této pojistné smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: Smluvní dokumentace (Informace pro klienta a VPP a ZPP CEP 2014/01) 
Příloha č. 2: Pojistný produkt 
Příloha č. 3: Prohlášení pojištěného 
 
 

V Praze, dne 13. 3. 2015 

 

Generali Pojišťovna a.s.      Collorito s.r.o. 
 
 
 
______________________________   ______________________________ 
Ing. Jana Mrvíková     Michal Novák 
manažer senior      jednatel 
 
 
 
______________________________    
Bc. Lukáš Volf  
produktový manažer senior       
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Příloha č. 1 Smluvní dokumentace (Informace pro klienta a VPP a ZPP CEP 2014/01) 
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Příloha č. 2 Pojistný produkt 
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Příloha č. 3 Prohlášení pojištěného 
 
 


