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Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Pojištění zavazadel, které sjednává Česká podnikatelská 
pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen pojis-
titel), se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými 
podmínkami pro cestovní pojištění VPPCP 1/14 (dále jen 
VPP), těmito Doplňkovými pojistnými podmínkami pro po-
jištění zavazadel DPPZAV 1/14 (dále jen DPP) a příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
v platném znění.

2. Pojištění zavazadel je pojištěním škodovým.

Článek 2
Předmět pojištění

1. Předmětem pojištění zavazadel jsou všechny vlastní věci 
(dále jen zavazadla) sloužící pojištěnému pro jeho osobní 
potřebu, které si s sebou bere na cestu nebo které si proka-
zatelně během cesty pořídil.

2. V případě sjednání pracovních cest jsou předmětem pojiš-
tění i movité věci svěřené nebo oprávněně užívané pojiště-
ným při plnění pracovních úkolů.

Článek 3
Pojistná nebezpečí

1. Pojištění zavazadel se sjednává pro případ jejich:
a) poškození nebo zničení živelní událostí;
b) poškození nebo zničení kapalinou z technických zaří-

zení;
c) odcizení krádeží vloupáním nebo loupeží;
d) ztráty.

Článek 4
Povinnosti pojištěného

1. Pojištěný je povinen v případě odcizení věcí nechat si pří-
činu, okolnosti a rozsah vzniklé škody potvrdit na nejbližší 
policejní stanici. V ostatních případech, je povinen uvedené 
zajistit od vedení hotelu, dopravce, zdravotnického zařízení, 
pracovníka cestovní kanceláře, provozovatele sportovního 
areálu apod.

2. Pojištěný je povinen bezprostředně po návratu z cesty před-
ložit hlášení škody se všemi originály důkazních prostřed-
ků. Poškozené zavazadlo je třeba uchovat a umožnit jeho 
prohlídku pojistitelem.

3. Pojištěný má povinnost v případě zničení nebo pohřešování 
cenností a cenin neprodleně provést veškeré úkony zame-
zující zneužití (např. blokace, umořovací řízení).

Článek 5
Pojistné plnění

1. V pojištění zavazadel poskytuje pojistitel pojistné plnění ve 
výši nové hodnoty věci, tj. částky potřebné k pořízení nové 
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věci stejného druhu a parametrů, za ceny v místě bydliště 
pojištěného obvyklé. V případě poškození věci poskytuje 
pojistitel pojistné plnění ve výši účelně vynaložených nákla-
dů na opravu věci, maximálně však do výše nové hodnoty 
věci.

2. Při odcizení cenností a cenin vzniká právo na pojistné plně-
ní jen tehdy, jestliže byly odcizeny loupeží. Pojistitel poskyt-
ne pojistné plnění v maximální výši 10% z limitu pojistného 
plnění. 

3. Výše pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné udá-
losti vzniklé během sjednané pojistné doby je omezena 
limitem pojistného plnění sjednaným v pojistné smlouvě.

4. Pojištění zavazadel je možno sjednat s následujícími limity 
pojistného plnění:

Standard Standard plus Nadstandard

Limit jednotlivá 
věc/max. 

Limit jednotlivá 
věc/max.

Limit jednotlivá 
věc/max.

10 000/15 000 Kč 12 000/30 000 Kč 15 000/50 000 Kč

5. V případě poškození, zničení nebo odcizení osobních do-
kladů, dokladů nebo klíčů k motorovým vozidlům poskytne 
pojistitel pojistné plnění ve výši prokazatelně vynaložených 
nákladů spojených s jejich znovupořízením.

Článek 6
Výluky z pojištění

1. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé:
a) na potravinách, alkoholu a tabákových výrobcích;
b) na majetku zvláštní hodnoty;
c) na zbraních;
d) na písemnostech;
e) v místě trvalého bydliště.

2. Pojištění se nevztahuje na odcizení zavazadel:
a) ze stanu nebo jiného zařízení majícího nepevné stěny 

nebo stropy z plachtovin, a to ani tehdy, byl-li stan nebo 
podobné zařízení uzamčeno; to neplatí v případě, kdy 
pojištěný použil oficiálně provozovaný kempink;

b) z automatických úschovných skříněk a uložených 
v úschovnách;

c) ze společných prostor zařízení, ve kterém byl pojištěný 
ubytován;

d) vytržením z ruky nebo stržením z ramene, krku, zad či 
jiné části těla;

e) z odstaveného motorového vozidla nebo přívěsu 
v době od 22 hodin do 06 hodin, není-li v uvedeném 
čase přítomen pojištěný nebo osoba starší 18 let, po-
věřená hlídáním a mimo tuto dobu, pokud zavazadla 
nebyla umístěna v zavazadlovém prostoru vozidla.

3. Pojistitel neposkytne pojistné plnění za škody způsobené 
dopravcem.

Článek 7
Výklad pojmů

Nad rámec výkladu pojmů uvedených v čl. 17, VPPCP se pro 
účely tohoto pojištění rozumí:
1. Ceninami zejména poštovní známky, kolky, stravenky, 

jízdenky a předplatní lístky, telefonní karty a ostatní karty, 
mají-li hodnotu, ze které bude moci být po vydání do užívání 
čerpáno.

2. Cennostmi zejména platné bankovky a mince, drahé kovy 
a předměty z nich vyrobené (jako zásoby, pruty a obchodní 
zboží), nezasazené perly a drahokamy, vkladní a šekové 
knížky, platební karty.

3. Důkazními prostředky policejní hlášení, fotografie a po-
tvrzení, účty za nákupy s rozpisem jednotlivých položek, 
atd.

4. Majetkem zvláštní hodnoty se pro účely tohoto pojištění 
rozumí věci umělecké hodnoty, věci historické hodnoty, věci 
sběratelského zájmu, starožitnosti a sbírky.

5. Odcizením věci krádeží vloupáním přivlastnění si pojiš-
těné věci, její části nebo jejího příslušenství způsobem, při 
kterém pachatel prokazatelně překonal překážky a zmocnil 
se jí jedním z dále uvedených způsobů:
a) do uzamčeného místa pojištění se dostal tak, že je 

otevřel nástroji, které nejsou určeny k jeho řádnému 
otevírání;

b) do uzamčeného místa pojištění se dostal jinak než 
dveřmi;

c) uzamčené místo pojištění otevřel originálním klíčem 
nebo legálně zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil 
krádeží vloupáním nebo loupeží.

 Místem pojištění se rozumí:
a) zařízení, ve kterém je pojištěný ubytován;
b) uzamčený automobil včetně jeho případného uzamče-

ného přívěsu, který pojištěný využívá k cestování.
 Za odcizení věcí krádeží vloupáním se nepovažuje přivlast-

nění si pojištěné věci, její části nebo jejího příslušenství 
v případech, kdy ke vniknutí do uzamčeného místa pojiš-
tění došlo nezjištěným způsobem (např. beze stop násilí, 
použitím shodného klíče).

6. Odcizením věci loupeží přivlastněním si pojištěné věci, její 
části nebo jejího příslušenství tak, že pachatel použil proti 
pojištěnému nebo jiné osobě pověřené pojištěným násilí 
nebo pohrůžky bezprostředního násilí.

7. Písemnostmi plány, spisy, obchodní knihy, kartotéky, vý-
kresy, technické nosiče záznamů a dat.

8. Poškozením věci změna stavu věci, kterou je objektivně 
možné odstranit opravou nebo taková změna stavu věci, 
kterou není možné objektivně odstranit opravou, přesto 
však je použitelná k původnímu účelu.

9. Únikem kapaliny z technického zařízení:
a) voda unikající z vodovodních zařízení nebo nádrží; 

vodovodní zařízení je přivádějící a odvádějící potrubí 
vody s výjimkou dešťových svodů; nádrž je zčásti ote-
vřený nebo uzavřený prostor;

b) kapalina nebo pára unikající z ústředního, etážového 
nebo dálkového topení, médium solárních nebo chladi-
vo klimatizačních systémů;

c) hasící médium vytékající ze samočinného hasicího za-
řízení.

10. Ztrátou, ztráta předmětu pojištění v případě, kdy je pojiště-
ný zbaven možnosti ochrany svých věcí v důsledku smrti, 
ztráty vědomí nebo úrazu.

11. Živelní událostí požár, výbuch, přímý úder blesku do pojiš-
těné věci, pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení 
nebo jeho části, vichřice, krupobití, sesuv půdy, zřícení skal 
nebo zemin, zemětřesení, sesuv nebo zřícení sněhových 
lavin, dopravní nehoda.

Článek 8
Závěrečné ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 
1. ledna 2014.


