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Tento dokument poskytuje pouze stručný přehled základních vlastností pojištění. Úplné informace o produktu najdete v pojistných 
podmínkách a pojistné smlouvě, kde je uveden i konkrétní rozsah pojištění (ne všechna v tomto dokumentu uvedená pojištění musí 
být v pojistné smlouvě sjednána).

O jaký druh pojištění se jedná?
Cestovní pojištění sjednané do zahraničí poskytuje pojistnou ochranu osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo 
místa svého bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním. V případě cestovního pojištění 
sjednaného pro Českou republiku poskytuje pojistnou ochranu pro úrazová a majetková rizika.

Pojištění léčebných výloh
z pojištění jsou hrazeny nezbytné náklady na ošetření 
úrazu nebo náhle vzniklého onemocnění a náklady na 
ubytování a stravu opatrovníka.  Pojištění léčebných 
výloh obsahuje:

 asistence
 zubní ošetření
 repatriace
 přivolání opatrovníka

Příklady volitelných připojištění
•  Úrazové pojištění 

pojištění se sjednává pro případ trvalých následků 
úrazu, pro případ smrti úrazem, nebo denního 
odškodného za vyjmenované úrazy

• Pojištění osobních věcí a zavazadel 
pojištění se vztahuje na osobní věci a zavazadla, 
které si pojištěný vzal s sebou nebo si je v zahraničí 
pořídil a na zpoždění, poškození a ztrátu zavazadel při 
přepravě

• Pojištění odpovědnosti za škodu 
za újmu způsobenou na zdraví, za škodu na majetku 
třetí osoby a za ušlý zisk třetí osoby

• Pojištění storna cesty 
se vztahuje na finanční ztrátu, kterou představují 
náklady nenávratně vynaložené v souvislosti se 
zrušením cesty

Další připojištění jsou uvedena v pojistných podmínkách 
např. pojištění sportovních aktivit.

Vybrané obecné výluky z pojištění:
 škoda způsobená v souvislosti s užíváním alkoholu, 
narkotik i jiných omamných látek
 škoda způsobená úmyslným jednáním
 škoda způsobená provozováním motoristického sportu
 škoda způsobená provozováním jakéhokoliv létání

Vybrané výluky z pojištění léčebných výloh
 léčba chronických onemocnění
 léčba onemocnění nebo úrazu, ke kterým došlo před 
počátkem pojištění
 vyšetření ke zjištění těhotenství, interrupce, jakékoliv 
komplikace po 24. resp. 26. týdnu těhotenství včetně 
porodu, dle konkrétních pojistných podmínek

Vybrané výluky z úrazového pojištění
 pojistné plnění z úrazového pojištění nelze poskytnout 
v případě sebevraždy nebo pokusu o ni

Vybrané výluky z pojištění osobních věcí a zavazadel
 peníze, platební karty, šeky, cestovní pasy, řidičské 
průkazy 
 věci z drahých kovů, starožitnosti

Vybrané výluky z pojištění odpovědnosti za škodu
 pojištění se nevztahuje na škodu způsobenou na 
věcech půjčených, nebo na škodu způsobenou 
hrubou nedbalostí  

Vybrané výluky z pojištění storna cesty
 pojištění se nevztahuje na škodné události z důvodu 
léčby chronického onemocnění nebo léčby onemocnění 
nebo úrazu, ke kterým došlo před počátkem pojištění.

Cestovní pojištění

Informační dokument o pojistném produktu

Produkt: 
Cestovní pojištění

Společnost: 
Generali Česká pojišťovna a.s.

Česká republika

  Úhrada nezbytných nákladů na akutní zubní ošetření 
je omezena na jednu pojistnou událost v průběhu 
trvání jedné pojistné smlouvy.

Existují nějaká omezení 
v pojistném krytí?

Na co se pojištění nevztahuje?Co je předmětem pojištění?
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Tuzemsko – Česká republika
Evropa – evropské státy kromě ČR a země; Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Maroko, Tunisko, Kypr, 
 Turecko
Svět – do této oblasti patří celý svět kromě České republiky.

Pojištění lze sjednat s následujícím územním rozsahem pojistné ochrany

– Řádně a včas hradit pojistné.
– Seznámit každého pojištěného a další oprávněné osoby s obsahem pojistné smlouvy a s tím, jakým způsobem jsou 

zpracovávány jejich osobní údaje.
– Činit veškerá opatření nutná k předcházení vzniku škodné události.
– V případě škodné události, úrazu nebo náhlém onemocnění bez zbytečného odkladu kontaktovat asistenční službu 

pojistitele (buď osobně nebo prostřednictvím ošetřujícího lékaře nebo spolucestujícího).

– Výše, způsob a doba placení pojistného jsou uvedeny v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.
– Pojistník je povinen pojistné hradit řádně a včas.
– Pojistné je jednorázové a lze jej zaplatit hotovostně nebo bezhotovostně.
– Pojistné je pojistník povinen zaplatit najednou za celou pojistnou dobu.

Pojištění skončí dříve zejména odstoupením od pojistné smlouvy, výpovědí, dohodou smluvních stran, smrtí pojištěného 
nebo zánikem pojistného zájmu.
Pojištění léčebných výloh
– vzniká dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako počátek pojištění, nejdříve však okamžikem překročení státní hranice 

České republiky a končí překročením státní hranice zpět do České republiky, nejpozději však ve 24.00 hodin dne 
uvedeného v pojistné smlouvě jako konec pojištění. 

Ostatní připojištění
– vzniky a zániky ostatních připojištění v rámci cestovního pojištění jsou definovány v pojistných podmínkách.

– Podáním písemné výpovědi odeslané na adresu pojistitele.
– Pojistník má právo pojištění vypovědět zejména v těchto případech:

– po uzavření pojistné smlouvy, výpovědí doručenou pojistiteli do dvou měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy;
– po vzniku pojistné události, výpovědí doručenou pojistiteli do tří měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události.

– Pojistník má také právo od smlouvy odstoupit v případě uzavření pojistné smlouvy formou obchodu na dálku do 14 dnů ode dne 
obdržení sdělení o uzavření pojistné smlouvy v případě, že pojištění bylo sjednáno na dobu delší než 30 dní.

Jaké mám povinnosti?

Kdy a jak provádět platby?

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Jak mohu smlouvu vypovědět?



Dovolujeme si Vás stručně informovat o zpracování Vašich osobních údajů v naší společnosti. Další podrobnosti naleznete 
na www.generaliceska.cz/ochrana-osobnich-udaju v sekci Osobní údaje nebo Vám je rádi poskytneme na vyžádání ve všech 
našich obchodních místech. 

V jakých situacích budeme Vaše 
údaje zpracovávat?

 Příprava a uzavření smlouvy
Poskytnutí údajů je zcela dobrovolné, pokud nám však 
nesdělíte údaje nezbytné pro sjednání pojištění, nebudeme 
moci připravit nabídku pojištění ani s Vámi pojistnou 
smlouvu (příp. dodatek) uzavřít. Za účelem přípravy 
nabídky pojistné smlouvy a k jejímu samotnému uzavření 
potřebujeme nezbytně znát Vaše identifi kační údaje v rozsahu jméno, příjmení, rodné číslo (datum narození) a adresa bydliště, 
v případě fyzické osoby podnikatele též identifi kační číslo, bylo-li přiděleno. Můžeme Vás také požádat o poskytnutí dalších 
potřebných údajů dle charakteru Vámi požadovaného produktu, např. údaje o pojišťovaném majetku či vztazích, povolání, 
příjmech, rizikovém chování, provozovaných sportech, znalostech a zkušenostech v oblasti investic apod. V případě, že jste 
pojistnou smlouvu podepsal(a) biometricky, budeme zpracovávat Váš podpis prostřednictvím technologie pro automatické 
rozpoznávání biometrických prvků, v rámci které jsou jako neoddělitelná součást grafi cké podoby podpisu zaznamenávány 
dynamické parametry pohybu ruky. 

 Plnění smlouvy
Zpracování osobních údajů je rovněž nutné pro řádnou správu pojistných smluv včetně jejich změn, likvidaci pojistných událostí, 
poskytování asistenčních služeb a naši vzájemnou komunikaci.  Další údaje, které zpracováváme, souvisejí s tím, jaké produkty 
využíváte a jaké osobní údaje jste nám sdělil(a) či které jsme zjistili například při likvidaci pojistné události. 

 Plnění právní povinnosti 
Povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje (v různém rozsahu) nám ukládá mnoho právních předpisů. Vaše údaje potřebujeme 
například při plnění povinností, které nám ukládají předpisy na úseku distribuce pojištění a pojišťovnictví či na úseku opatření 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a fi nancování terorismu. Také jsme povinni poskytnout součinnost soudům, orgánům 
činným v trestním řízení, správci daně, České národní bance jako orgánu dohledu, exekutorům apod.

 Ochrana našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany
Osobní údaje můžeme zpracovávat též z důvodu oprávněných zájmů spočívajících:
– ve vyhodnocování a řízení rizik, 
– v řízení kvality poskytovaných služeb a vztahů se zákazníky,
– v přípravě nezávazné nabídky či kalkulace výše pojistného, pokud následně nedojde k uzavření smlouvy,  
– v přípravě, sjednání a plnění smluv sjednaných ve Váš prospěch, 
– v zajištění a soupojištění,
– ve vnitřních administrativních účelech (např. interní evidence, reporting),
– v ochraně našich právních nároků (např. při vymáhání dlužného pojistného nebo jiných našich pohledávek, dále v rámci 

soudních řízení či řízení před orgány mimosoudního řešení sporů, před Českou národní bankou či dalšími orgány veřejné moci), 
– v prevenci a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání, 
– v přímém marketingu (Vaše kontaktní a identifi kační údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefon a e-mailová adresa 

můžeme zpracovávat i pro účely přímého marketingu naší společnosti, tj. pro zasílání nabídky vlastních produktů a služeb, 
a to i e-mailem a SMS).

– v určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (v případě podpisu dokumentu tzv. biometrickým podpisem, zpracováváme 
biometrické charakteristiky podpisu, abychom byli v případě sporu schopni prokázat, že projev vůle, stvrzený Vaším podpisem, 
byl skutečně učiněn Vámi a mohli Vám tak poskytnout vyšší míru ochrany proti případnému zneužití Vašich osobních údajů).

Dochází k plně automatizovanému rozhodování? 
V rámci povinnosti postupovat obezřetně a pro ochranu našich oprávněných zájmů posuzujeme rizika též na základě analýz 
Vašich údajů (tzv. profi lování), a to i před uzavřením smlouvy (např. jaká je pravděpodobnost vzniku pojistné události či zda 
budete schopen plnit své smluvní závazky). Profi lování též používáme za účelem vytvoření nabídky, která nejlépe odpovídá 
Vašim potřebám, a pro účely rozhodnutí, se kterými nabídkami Vás oslovíme. V rámci těchto analýz však nikdy nedochází 
k plně automatizovanému rozhodování.

Stručná informace o zpracování osobních údajů 

Kdo je správcem Vašich údajů?
Správcem Vašich osobních údajů je Generali Česká po-
jišťovna a.s., IČO 452 72 956, se sídlem Spálená 75/16, 
Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká republika. 

Jaké údaje o Vás zpracováváme? 
Zpracováváme následující osobní údaje:
– Vaše identifi kační a kontaktní údaje (e-mailová adresa a te-

lefonní číslo nejsou povinné údaje; pokud nám je však po-
skytnete, bude naše komunikace rychlejší a efektivnější), 

– údaje o produktech, které máte sjednané, 
– údaje z naší vzájemné komunikace (ať už probíhala 

osobně, písemně, telefonicky či jinak),
– sociodemografi cké údaje (např. věk, povolání), 
– platební údaje (např. údaj o zaplaceném nebo dlužném 

pojistném, číslo účtu apod.),
– údaje o platební morálce, bonitě a důvěryhodnosti, 
– další specifi cké údaje potřebné k realizaci sjednaného 

produktu.
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Stručná informace o zpracování osobních údajů



Kdo je příjemcem osobních údajů? 
Vaše osobní údaje předáváme v odůvodněných případech a pouze v nezbytném rozsahu těmto kategoriím příjemců:
– zajistitelům, 
– jiným pojišťovnám v souladu se zákonem za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního 

jednání, a to i prostřednictvím k tomuto účelu zřízeného systému, 
– našim smluvním partnerům (v rámci skupiny Generali nebo mimo ni), např. našim distributorům, asistenčním službám, 

samostatným likvidátorům pojistných událostí, lékařům, znalcům, smluvním servisům, dodavatelům informačních technologií, 
poskytovatelům poštovních služeb, call centrům,

– jiným subjektům v případech, kdy nám poskytnutí Vašich údajů ukládají právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu 
našich oprávněných zájmů (např. soudům, exekutorům atp.),

– v omezeném rozsahu akcionářům v rámci reportingu.

Dochází k automatickému rozhodování?
Při poskytnutí našich služeb dochází při některých činnostech k automatickému rozhodování, včetně profilování. Automatizované 
rozhodování je proces, kdy rozhodnutí které má pro posuzovaný subjekt (klient, zájemce o pojištění) právní účinky nebo se ho 
jinak významně dotýká, je učiněno jako výsledek výhradně plně automatizovaného procesu, do kterého není zapojen lidský 
zásah. Automatizované rozhodování bude často probíhat tehdy, pokud budete sjednávat pojištění přes internet. Uplatní se 
zejména v rámci kalkulace (modelace) pojištění, při vypracování návrhu pojistné smlouvy v procesu online sjednání pojistné 
smlouvy. Postup použitý při automatizovaném rozhodování spočívá v tom, že náš online sjednávací program na základě 
Vámi zadaných údajů a dalších dostupných informací vyhodnotí, za jakých podmínek Vás přijmeme do pojištění (vypočítává 
pojistné, případně pojistnou částku). Jiné systémové nástroje pak v rámci správy pojištění kontrolují a hlídají včasnost zaplacení 
pojistného, informují o prodleních s úhradou apod.  V rámci posouzení rizikovosti používáme i programy vyhodnocující údaje v 
zájmu prevence pojistných podvodů a jiného protiprávního jednání. Tyto procesy směřují ke zvýšení rychlosti a jednoduchosti 
sjednání a správy pojištění a celkově ke zlepšení našich pojistných služeb. Jedná se tak o zpracování, které je nezbytné pro 
uzavření a plnění pojistné smlouvy. 

Pokud by mělo docházet k automatizovanému rozhodování při hodnocení Vašeho zdravotního stavu (např. k vyhodnocení 
informací uvedených ve zdravotním dotazníku v rámci přípravy modelace pojištění nebo v rámci sjednávání individuálního 
či skupinového životního pojištění), můžeme tak činit pouze na základě Vašeho souhlasu. O takovéto situaci budete před 
sjednáním pojištění informováni. 

Pokud nechcete, abychom tímto způsobem Vaše osobní údaje při sjednání pojištění zpracovávali, nemusíte používat online 
sjednávače a můžete se obrátit na naše obchodní místa, resp. na naše obchodní zástupce, kteří s Vámi sjednání pojištění 
osobně projednají.

V případě, že dojde k uvedenému automatizovanému rozhodování, včetně profilování, můžete požádat o přezkoumání daného 
rozhodnutí. 
Bližší informace naleznete níže ve stati o právech, která máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů. 

Jak dlouho budou u nás Vaše údaje uloženy? 
V případě, že jsme zpracovávali údaje za účelem nabídky pojištění, ale k uzavření pojistné smlouvy nedošlo, budeme údaje 
uchovávat po dobu nejméně jednoho roku od poslední komunikace a po dobu trvání promlčecí doby, během které je možné 
uplatnit jakýkoliv nárok vyplývající z této komunikace. V případě uzavření pojistné smlouvy osobní údaje zpracováváme po dobu 
trvání pojistné smlouvy. Po ukončení smluvního vztahu uchováváme Vaše osobní údaje dále po dobu trvání promlčecí doby, 
kdy je možné uplatnit jakýkoliv nárok z ukončené smlouvy, a dále po dobu jednoho roku po marném uplynutí promlčecí doby 
jakéhokoliv nároku. Kromě toho zpracováváme Vaše osobní údaje též v případě pokračujícího nebo opakovaného finančního 
plnění z uzavřené smlouvy (např. renty) a po dobu trvání případných soudních sporů či jiných řízení.

Jaká máte práva? 
Máte zejména právo na přístup k osobním údajům, které o Vás zpracováváme, právo na opravu nepřesných či neúplných údajů 
a právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. V situacích 
předvídaných právní úpravou máte dále právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, nebo na omezení jejich zpracování; 
dále máte právo na přenositelnost svých údajů a právo vznést námitku proti zpracování údajů. 

Máte právo kdykoli bezplatně vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které provádíme z důvodů našich 
oprávněných zájmů, včetně profilování, a právo vznést námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu včetně 
profilování. 

Jak můžete kontaktovat našeho pověřence pro ochranu osobních údajů? 

Našeho pověřence pro ochranu osobních údajů můžete se svými žádostmi, dotazy či stížnostmi kontaktovat na adrese: Generali 
Česká pojišťovna a.s., oddělení řízení ochrany osobních údajů, Na Pankráci 1720/123, Praha 4, 140 00, dpo@generaliceska.cz.
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Stručná informace o zpracování osobních údajů


