
 

 

Doplňky a odchylky Všeobecných a zvláštních pojistných 
podmínek pro cestovní pojištění (VPP a ZPP EXP CEP 
2011/01-02) vydaných Generali Česká pojišťovna, a.s. 

Pojistnou smlouvou ze dne 22. 5. 2009 číslo 3 2916 00 000 uzavřenou mezi Generali Česká 
pojišťovna, a.s. a Zájezdy.cz, a.s. byly stanoveny tyto odchylky od Všeobecných a zvláštních 
pojistných podmínek pro cestovní pojištění (VPP a ZPP EXP CEP 2011/01-02) vydaných 
Generali Česká pojišťovna, a.s.: 
 

1. Pojištění pro případ zrušení cesty Storno se vztahuje na pojistné události uvedené v 
ZPP EXP CEP 2011/01-02 části VI. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění zrušení 
cesty nebo přerušení nastoupené cesty (ZPP CEP ZC/PC) čl. 2 odst. 1 písm. a) - d), což 
zahrnuje vážné akutní onemocnění, vážný úraz, úmrtí v rodině nebo krádež, vloupání 
či živelnou pohromu v bydlišti zákazníka. Pojistné události uvedené v čl. 2 odst. 1 
písm. e) a v odst. 2 jsou pojištěny pouze v případě zakoupení připojištění Storno plus. 

 
2. Všude tam, kde je v ZPP CEP ZC/PC uvedeno, že se pojistná událost „jednoho z 

pojištěných uvedených na společné pojistné smlouvě vztahuje na celkově max. 5 
osob; neplatí pro hromadné pojistné smlouvy“ rozumí se tím, že se pojistná událost 
jednoho z pojištěných uvedených na společné cestovní smlouvě vztahuje na celkově 
max. 5 osob. Pojistná částka je omezena dle čl. 4 ZPP CEP ZC/PC na 150 000 Kč/osobu. 

 
Generali Česká pojišťovna a.s. jako pojistitel stanovuje s účinností od 1. 6. 2020: 

 
1. Zúžení definice pojistné události v Pojištění zrušení cesty uvedené v článku 2, odst. 

1, VI. Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění zrušení cesty nebo přerušení 
nastoupené cesty (ZPP CEP ZC/PC), VPP a ZPP EXP CEP 2011/01-02. 
Odchylně od článku 2, odst. 1, písm. e) Zvláštních pojistných podmínek pro pojištění 
zrušení cesty nebo přerušení nastoupené cesty (ZPP CEP ZC/PC) se ujednává, že 
pojistnou událostí v pojištění zrušení cesty není zrušení cesty z důvodu varování před 
cestou nebo doporučení necestovat do cílové destinace vydaného ministerstvem 
zahraničních věcí České republiky nebo obdobnou institucí z důvodu vyhlášení 
mimořádných ochranných opatření (např. preventivní opatření, karanténní opatření) 
nebo postižení dané lokality šířícím se onemocněním, epidemií nebo pandemií. 

 
2. Všeobecné a zvláštní pojistné podmínky pro cestovní pojištění VPP a ZPP EXP CEP 

2011/01-02, VPP EXP CEP 2011/01-02, článek 14 Výluky z pojištění se doplňují o 
další výluku, která zní následovně: 
r) Pojištění se nevztahuje na případy, kdy škodní událost nastala v souvislosti se 
zásahem státní nebo úřední moci. 


