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TABULKA POJISTNÝCH PLNĚNÍ Není-li uvedeno jinak, jsou 
všechna pojistná plnění 
uvedena za adresáta 

plnění za cestu 
Část A – Rady na cesty
Rady na cesty v ceně
Část B – Asistenční služby na cestách
Lékařská pomoc v ceně
Peněžitá záloha 8 000 EUR
Pomoc při ztrátě či odcizení dokumentů v ceně
Předávání zpráv v ceně
Pomoc při ztrátě zavazadel v ceně
Část C – Poplatky při zrušení či předčasném návratu
Poplatky při zrušení či předčasném návratu 
(nebo odstoupení) celkově za všechny 
adresáty plnění, kteří cestují společně

17 500 EUR

Poplatky za změny celkově za všechny 
adresáty plnění, kteří cestují společně

1 000 EUR

Část D – Zpožděný odjezd nebo odstoupení od cesty
Více než 4 hodiny, maximálně celkově za 
všechny adresáty plnění, kteří cestují společně

500 EUR 

Část E – Zpoždění zavazadel a výrazné zpoždění zavazadel
Maximálně za incident v rámci této části 2 500 EUR
Zpoždění zavazadel, více než 4 hodiny, 
celkově za všechny adresáty plnění, kteří 
cestují společně

500 EUR

Výrazné zpoždění zavazadel, více než 48 
hodin, celkově za všechny adresáty plnění, 
kteří cestují společně

2 000 EUR

Část F – Pohotovostní lékařské ošetření a další výdaje v zahraničí
Léčebné výlohy a náklady na repatriaci neomezené
Pohotovostní zubní ošetření 750 EUR
Vycestování blízkého příbuzného v případě 
hospitalizace

150 EUR za den, max. 
10 dnů + let turistickou třídou

Prodloužený pobyt adresáta plnění / 
doprovodu

150 EUR za den, max. 
10 dnů + let turistickou třídou

Náhrada obchodního kolegy let turistickou třídou

Návrat dětí domů
150 EUR za den, max. 3 dny 

+ let turistickou třídou
Výdaje za pohřeb v zahraničí či repatriace 
ostatků zemřelého

4 500 EUR

Část G – Pojistné plnění za pobyt v nemocnici
Pojistné plnění za pobyt v nemocnici, 
maximálně 

2 250 EUR

 - za den, maximálně 30 dnů 75 EUR
Část H – Dopravní nehoda 

Nehoda ve veřejné dopravě, maximálně 500 000 EUR
 - trvalá invalidita, ztráta končetin, ztráta zraku 
(věk < 71)  

500 000 EUR

- ztráta života (věk 18 až 70) 500 000 EUR
- ztráta života (méně než 18 či více než 71 let) 10 000 EUR
- všechny platby (více než 71 let) 10 000 EUR
Nehoda v zahraničí, maximálně 50 000 EUR
- trvalá invalidita, ztráta končetin, ztráta zraku 
(věk < 71)

50 000 EUR

- ztráta života (věk 18 až 70) 50 000 EUR
- ztráta života (méně než 18 či více než 71 let) 5 000 EUR
- všechny platby (více než 71 let) 5 000 EUR
Skupiny kryté za incident 3 500 000 EUR
Část I – Osobní odpovědnost
Osobní odpovědnost 1 000 000 EUR
Část J – Krádež osobního majetku
Krádež osobního majetku, maximálně za 
incident a za rok

1 000 EUR

- klíče a osobní doklady, maximálně 500 EUR
- kabelka / peněženka, maximálně 500 EUR
- obsah kabelky, maximálně 100 EUR
- přenosná elektronika, maximálně 100 EUR
Část K – Obchodní vybavení
- limit na období 365 dnů 5 000 EUR
- limit na incident 2 500 EUR
- limit na jednu položku 600 EUR
- limit na položku počítačového vybavení 800 EUR
- obchodní vzorek 500 EUR
Část L – Golfové vybavení
- limit na období 365 dnů 5 000 EUR
- limit na incident 2 500 EUR
- limit na jednu položku 600 EUR
Část M – Napadení u bankomatu 
Maximálně za incident a za období 365 dní 1 500 EUR
Část N – Ochrana koupě
- limit na období 365 dnů 20 000 EUR
- limit na incident 5 000 EUR
- minimální limit na jednu položku 100 EUR
Část O – Ochrana nejlepší ceny
- maximálně za incident a za období 365 dní 1 000 EUR
- minimální kupní cena 50 EUR

Kreditní karta Friedrich Wilhelm Raiffeisen
Přehled pojistných plnění
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1. ÚVOD
Tento dokument není pojišťovací smlouvou, ale souhrnem pojistných plnění, 
která jsou Vám nabízena díky tomu, že vlastníte kartu Raiffeisenbank Mas-
terCard World Elite. Poskytování těchto plnění je umožněno na základě 
pojištění, které pro Raiffeisenbank a.s. zajišťuje společnost Inter Partner 
Assistance (číslo pojištění 5533101).

Raiffeisenbank a.s. je jediným pojistníkem a jako jediná má v rámci tohoto 
pojištění přímá práva vůči pojišťovně. Tato dohoda Vám nedává v rámci 
pojištění přímá práva. Chcete-li využívat pojistná plnění podle této dohody, 
musíte přesně dodržovat její podmínky.

ZPŮSOBILOST
Poskytování pojistných plnění shrnutých v tomto dokumentu závisí na tom, zda 
jste v době, kdy dojde k incidentu, kterým vzniká nárok, řádným držitelem 
karty Raiffeisenbank MasterCard World Elite. Raiffeisenbank a.s. Vám 
oznámí, dojde-li k výrazným změnám těchto podmínek nebo bude-li platnost 
pojistné smlouvy, která je základem pojistných plnění podle této dohody, 
ukončena či vyprší a nebude za rovnocenných podmínek prodloužena.

Toto je Váš průvodce pojistným plněním a dohoda s námi. Obsahuje po-
drobné informace o pojistných plněních, podmínkách a výlukách týkajících 
se držitelů karty Raiffeisenbank MasterCard World Elite a je základem 
pro rozhodování o veškerých nárocích, které vznesete.

POJISTITEL 
Pojistná plnění v rámci tohoto pojištění jsou pojištěna společností Inter 
Partner Assistance (IPA), jejíž pobočka v Irsku sídlí na adrese 10/11 
Mary Street, Dublin 1, Irsko (číslo společnosti 906006), a je řízená Irskou 
centrální bankou (Central Bank of Ireland). IPA je pobočkou Inter Partner 
Assistance SA, belgické společnosti sídlící na adrese Avenue Louise, 166 
bte1, 1050, Bruxelles, povolené v Belgii Úřadem pro finanční služby a trhy 
(l’Autorité des Services et Marchés Financiers). Některé služby v rámci 
tohoto pojištění budou poskytovány cestovním pojištěním společnosti AXA 
(číslo společnosti 426087), sídlící na stejné adrese v Irsku. Všechny společ-
nosti jsou členy skupiny AXA Assistance.

POJISTNÍK
Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4.

2. DŮLEŽITÉ

1. Nároky, které vzniknou přímo či nepřímo na základě již dříve existují-
cího onemocnění (předchozího zdravotního stavu), nejsou kryty 
tímto pojištěním.

2. Na pojistná plnění nebudete mít nárok, pokud budete cestovat, přesto-
že Vám to lékař zakáže (nebo by Vám to zakázal, kdybyste se jej 
zeptali na názor).

3. Pojistná plnění se na Vás nebudou vztahovat, jestliže cestujete s cílem 
absolvovat v zahraničí lékařský zákrok či konzultaci. 

4. Pojistná plnění se na Vás nebudou vztahovat, máte-li nediagnostikova-
né příznaky, které mohou v budoucnu vyžadovat péči a vyšetření (tzn. 

příznaky, kvůli kterým Vás čekají vyšetření či konzultace, čekáte na 
výsledky vyšetření, kdy příčina příznaků nebyla stanovena).

5. V případě, že dojde ke zranění, nemoci, ztrátě, krádeži či ško-
dě, musíte okamžitě zavolat AXA Assistance na telefonní číslo 
(+420) 228 880 950 a nahlásit náhlou nemoc, zažádat o repatriaci, 
ohlásit ztrátu, krádež či škodu.

6. Dojde-li k události, která bude vyžadovat Váš dřívější návrat domů, 
musíte kontaktovat AXA Assistance. Služba je pro Vás dostupná 24 
hodin denně 365 dnů v roce a nabízí Vám rady a pomoc při návratu 
domů. AXA Assistance Vám zařídí dopravu domů, pokud zjistíte, 
že Váš blízky příbuzný doma trpí vážnou nemocí, je v bezprostřed-
ním ohrožení života nebo zemřel.

7. Přiznání pojistného plnění podle tohoto rozpisu v oddílech B – L je 
podmíněno úhradou celé částky za rezervovanou dopravu nebo spo-
třebovaný benzín/naftu a/nebo ubytování prostřednictvím Vaší karty 
s pojistným krytím.

8. Přiznání pojistného plnění podle tohoto rozpisu v oddílech L – O je 
podmíněno úhradou celé částky příslušných nákladů prostřednictvím 
Vaší karty s pojistným krytím.

9. Tato pojistná plnění a podmínky se budou řídit zákony České republi-
ky, pokud nebude výslovně písemně dohodnuto jinak.

10. Pojistná plnění se na Vás vztahují na cestách po celém světě v délce 
90 po sobě jdoucích dnů. Pojistné krytí je omezeno na 183 dnů 
z každých 12 měsíců. Cesty musí začínat a končit v zemi trvalého 
pobytu. Na cestu výhradně v rámci země trvalého pobytu se po-
jistné krytí vztahuje pouze v případě, že jste si rezervovali ubytování 
alespoň na dvě noci v hotelu, motelu, prázdninovém kempu, chatě, 
penzionu či podobném ubytovacím zařízení za poplatek.

3. DEFINICE

Všechna slova či výrazy, kterým byl přidělen zvláštní význam, budou v tom-
to významu používány v celém tomto rozpisu pojistných plnění a budou 
zvýrazněny tučně.

Adresáti plnění mohou využívat pojistná plnění, když cestují samostatně, 
s výjimkou:
části D – Zpožděný odjezd nebo odstoupení od cesty;
části E – Zpoždění zavazadel a výrazné zpoždění zavazadel,
kdy musí všichni adresáti plnění jet na cestu společně a do stejné desti-
nace jako držitel karty. 

AXA Assistance 
– poskytovatel služeb sjednaný společností AXA Travel Insurance 10/11 
Mary Street, Dublin 1, Irsko (číslo společnosti 426087).

Bez dozoru
– jestliže zcela nemáte pod dohledem majetek nebo vozidlo a nejste 
schopni zabránit neoprávněnému zásahu do svého majetku či vozidla.

Blízký příbuzný
– matka, otec, sestra, bratr, manžel/manželka či snoubenec/snoubenka 
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či partner/partnerka podle zvykového práva (jakýkoliv pár, včetně páru 
stejného pohlaví, ve vztahu podle zvykového práva, který trvale žije na 
stejné adrese) dcera, syn, včetně adoptovaných dětí, prarodiče, vnoučata, 
tchán/tchyně, zeť, snacha, švagrová, švagr, nevlastní rodič, nevlastní dítě, 
nevlastní sestra, nevlastní bratr, dítě v pěstounské péči, zákonný zástupce, 
opatrovník držitele karty.

Cennosti
– šperky, drahé kovy či drahé kameny a předměty vyrobené z drahých 
kovů či kamenů, hodinky, kožešiny, kožené předměty, fotografické, audio, 
video, počítačové, televizní, herní a telekomunikační vybavení (včetně CD 
a DVD, záznamových pásek/kazet, filmů, paměťových zařízení a sluchá-
tek), teleskopy, dalekohledy, mobilní telefony, přenosné počítače, tablety 
a notebooky, elektronické čtečky, MP3/4 přehrávače a další předměty 
s kupní cenou 1 750 EUR a více. 

Cesta
– všechny cesty, na které se vydáte kamkoliv ve světě na maximálně 90 po sobě 
jdoucích dnů během doby pojistného krytí a za které bylo 100 % celkových 
nákladů za rezervovanou dopravu a/nebo ubytování účtováno na Vaši kartu 
s pojistným krytím. Cesty musí začínat a končit v zemi trvalého pobytu.

Na cestu výhradně v rámci země trvalého pobytu se pojistné krytí 
vztahuje pouze v případě, že jste si rezervovali ubytování alespoň na dvě 
noci v hotelu, motelu, prázdninovém kempu, chatě, penzionu či podobném 
ubytovacím zařízení za poplatek. Pojistné krytí u plnění v části G – Pohoto-
vostní lékařské ošetření a další výdaje v zahraničí a část H – Pojistné plnění 
za pobyt v nemocnici, část I – Osobní odpovědnost a část J – Krádež 
osobního majetku není poskytováno v zemi trvalého pobytu.

Doba pojistného krytí 
– krytí se vztahuje na cesty začínající 15. 4. 2016 nebo později. 

Žádná cesta nesmí být delší než 90 po sobě jdoucích dnů. Pojistné krytí 
je omezeno na 183 dnů mimo zemi trvalého pobytu z každých 12 
měsíců. Cesty musí začínat a končit v zemi trvalého pobytu.

Pojistné krytí Část C – pojistné krytí za zrušení bude účinné od rezervace 
cesty a zanikne zahájením cesty. Pro všechny ostatní části rozpisu pojist-
ných plnění poskytování plnění začíná, když opustíte svůj domov, hotel 
nebo pracoviště (podle toho, kde se nalézáte později) a zahájíte cestu, 
a končí Vaším příjezdem domů, do hotelu nebo na pracoviště (podle 
toho, kam dorazíte nejdříve) a cestu tak ukončíte. 

Pojistné krytí Částí N – Ochrana koupě a O – Ochrana nejlepší ceny 
se vztahuje na způsobilé položky zakoupené 15. 4. 2016 nebo později 
a zaplacené v plné výši (100 %) krytou kartou. 

Prodloužení doby pojistného krytí
Doba pojistného krytí bude automaticky prodloužena na dobu opož-
dění, pokud bude Váš návrat do země trvalého pobytu nevyhnutelně 
odložen kvůli situaci popsané v rozpisu pojistných plnění.

Domov
– běžné místo Vašeho pobytu ve Vaší zemi trvalého pobytu.

Držitel karty 
– držitel karty s pojistným krytím, karta musí být v době incidentu 
platná a účet v dobrém stavu. 
Karta s pojistným krytím
– karta MasterCard World Elite vydaná Raiffeisenbank a.s., pokud je účet 
karty platný a stav účtu v době incidentu, který dává vznik nároku, odpoví-
dá dohodě s držitelem karty

Komplikace v těhotenství
- následující komplikace v těhotenství dosvědčené lékařem: toxémie; ges-
tační hypertenze; preeklampsie; mimoděložní těhotenství; mola hydatiosa 
(molární těhotenství); hyperemesis gravidarum; předporodní krvácení; 
abrupce placenty; vcestné lůžko (placenta praevia); poporodní krvácení; 
zadržená membrána placenty; potrat; porod mrtvého dítěte; císařský 
řez nutné z lékařských důvodů / ukončení těhotenství nutné z lékařských 
důvodů; předčasný porod nebo hrozící předčasný porod více něž 8 týdnů 
(nebo 16 týdnů v případě vícečetného těhotenství) před termínem porodu.

Lékař
– osoba, která má právní povolení k výkonu lékařského povolání uznávané 
zákonem země, kde je ošetření poskytováno, a která při poskytování péče 
pracuje v rozsahu povolení a kvalifikace a není Vaším příbuzným ani 
příbuzným doprovodu.

My/nás/naše
– společnost Inter Partner Assistance, 10/11 Mary Street, Dublin 1, Irsko, 
nebo Inter Partner Assistance SA (IPA), Avenue Louise, 166 bte1, 1050, 
Bruxelles, Belgie, nebo AXA Travel Insurance na stejné adrese v Irsku. 
Všechny společnosti jsou členy skupiny AXA Assistance.

Nemoc
– jakákoliv tělesná či duševní choroba, nevolnost, nemoc či zranění, které 
postihlo Vás nebo blízkého příbuzného, cestující doprovod nebo 
osobu, se kterou hodláte trávit svou cestu.

Nepříznivé počasí
– déšť, vítr, mlha, bouře, záplavy, sníh, kroupy, hurikán, cyklón, tornádo či 
tropická bouře, která nebyla způsobena geologickou či jinou katastrofou, 
jako například zemětřesením, sopkou či tsunami.

Osobní majetek
– zavazadla, oblečení, osobní majetek a další předměty, které Vám patří 
a které nosíte na sobě, s sebou a které používáte během cesty.

Předčasný návrat
– zkrácení Vaší cesty a návrat domů kvůli mimořádné události, který 
jsme schválili.

Předchozí nemoci
• všechny současné a minulé nemoci, které zapříčinily vznik současných 
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příznaků nebo které vyžadují či vyžadovaly léčbu, léky na předpis, 
konzultace, vyšetření nebo kontroly během 2 let před začátkem pojist-
ného krytí v rámci tohoto pojištění a před cestou: a

• jakákoliv kardiovaskulární nemoc nebo nemoc oběhové soustavy (např. 
nemoci srdce, hypertenze, krevní sraženiny, zvýšená hladina chole-
sterolu, mozková mrtvice, aneurysma), která se projevila kdykoliv před 
začátkem pojistného krytí v rámci tohoto pojištění nebo před cestou.

Sada
– položky osobního majetku či cennosti, které tvoří sadu nebo jsou 
obvykle používány dohromady. 

Sporty a aktivity 
– aktivity uvedené v oddílu 8. Sporty a aktivity, pokud Vaše zapojení 
do těchto sportů a aktivit během cesty není jediným a hlavním důvodem 
Vaší cesty.

Stávka nebo protesty zaměstnanců 
– jakákoliv forma protestů zaměstnanců, uskutečňovaných s úmyslem 
zastavit nebo omezit výrobu zboží nebo poskytování služeb nebo tomuto 
poskytování překážet.

Tabulka pojistných plnění
– tabulka popisující pojistná plnění na straně 3.

Tělesná zranění
– zjistitelné fyzické zranění způsobené náhlou, násilnou, externí, neče-
kanou konkrétní událostí. Zranění způsobené výše uvedenými událostmi, 
kterému nešlo zabránit, bude považováno za tělesné zranění.

Terorismus
– čin, mimo jiné například použití síly nebo násilí a/nebo vyhrožování 
použitím síly či násilí, jakékoliv osoby či skupiny osob jednajících samostat-
ně nebo jménem či ve spojitosti s nějakou organizací či vládou, spáchaný 
z politických, náboženských, ideologických a podobných důvodů, včetně 
snahy ovlivnit vládu nebo zastrašit veřejnost nebo její část.

Trvalá invalidita
– invalidita, která trvá alespoň 12 po sobě následujících měsíců od data, 
kdy nastala, a která Vám podle názoru nezávislého kvalifikovaného speci-
alisty brání vykonávat jakoukoliv práci po zbytek Vašeho života. 

Veřejná doprava
– jakékoli letadlo, námořní plavidlo, vlak či autobus s povolením k veřejné 
dopravě, který jste si rezervovali na cestu.

Vy, Váš, adresát plnění nebo adresáti plnění
–  držitel/držitelka karty a jeho/její manžel/manželka či zákonný part-
ner/partnerka (jakýkoliv pár, včetně párů stejného pohlaví, žijící ve vztahu 
podle zvykového práva trvale na stejné adrese), jejich děti mladší 21 let, 
které jsou svobodné a finančně závislé (podle předpisů země trvalého 
pobytu) na držiteli karty, všichni žijí v zemi trvalého pobytu a jedou 
na cestu.

Země trvalého pobytu
– země, kde máte trvalé bydliště podle zákona. 

Ztráta končetiny
– ztráta fyzickým oddělením nebo úplná a nevratná ztráta funkce paže 
nad zápěstím nebo v místě zápěstního kloubu nebo nohy nad kotníkem 
nebo v místě hlezenního kloubu.

Ztráta zraku
– absolutní a nevratná ztráta vidění na jednom nebo obou očích, kdy 
úroveň zraku zbývající po korekci odpovídá 3/60 Snellenovy stupnice 
a méně. (To znamená vidět na vzdálenost 3 stopy a méně to, co byste 
měli vidět na vzdálenost 60 stop.)

4. POHOTOVOSTNÍ ASISTENCE

Kontaktujte AXA Assistance na telefonním čísle: (+420) 228 880 950

V případě vážné nemoci či nehody, která může vyžadovat ošetření v ne-
mocnici, nebo než budou podniknuty kroky k repatriaci nebo v případě 
události, která vyžaduje Váš dřívější návrat domů či v případě mimořád-
né události musíte kontaktovat AXA Assistance (náklady za léčbu lehké 
nemoci či ošetření lehkého zranění musíte zaplatit Vy a poté zažádat 
o jejich proplacení). Služba je Vám k dispozici 24 hodin denně 365 
dnů v roce pro poskytnutí rady, pomoc, přípravu k přijetí do nemocnice, 
repatriaci a ověření léčebných výloh. Není-li to možné, protože zdravotní 
stav vyžaduje okamžité pohotovostní ošetření, musíte AXA Assistance 
kontaktovat hned, jak to bude možné. Na ošetření v soukromém lékařském 
zařízení se pojistné krytí vztahuje pouze po výslovném schválení AXA 
Assistance.

Lékařská pomoc v zahraničí
AXA Assistance má odborné znalosti, kontakty a možnosti, jak Vám 
pomoci, jestliže se zraníte nebo onemocníte. AXA Assistance také zařídí 
převoz domů, bude-li to ze zdravotních důvodů nezbytné nebo dostanete-
-li oznámení o vážné nemoci či smrti blízkého příbuzného doma.

Platba za lékařskou péči v zahraničí
Budete-li přijati do nemocnice nebo na kliniku mimo zemi trvalého poby-
tu, AXA Assistance zajistí zaplacení výdajů za lékařskou péči, na které 
se vztahuje pojistné krytí, přímo nemocnici/klinice. Aby bylo možné toto 
pojistné plnění využít, musí někdo za Vás co nejdříve kontaktovat AXA 
Assistance.
Za jednoduché ambulantní ošetření zaplatíte nemocnici/klinice sami a po-
žádáte nás o proplacení výdajů po svém návratu do země trvalého 
pobytu. Dávejte si pozor na žádosti o schválení nadstandardní péče či 
poplatků. Nejste-li si ohledně takových žádostí jistí, požádejte o radu AXA 
Assistance.
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5. VZÁJEMNÉ DOHODY O ZDRAVOTNÍM POJIŠ-
TĚNÍ EVROPSKÁ UNIE (EU), EVROPSKÝ HOSPO-
DÁŘSKÝ PROSTOR (EEA) A ŠVÝCARSKO

Doporučujeme Vám, abyste si před cestou do země Evropské unie, 
Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarska zažádali o evrop-
ský průkaz zdravotního pojištění (EHIC – European Health Insurance 
Card). Tato karta Vás opravňuje využívat některých dohod o zdravotní 
péči v rámci EU, Evropského hospodářského prostoru nebo ve Švýcarsku 
zdarma nebo se slevou. 

6. OBECNÉ PODMÍNKY

Abyste byli plně chráněni podle rozpisu pojistných plnění, musíte jednat 
v souladu s následujícími podmínkami. Nebudete-li jednat v souladu s těmi-
to podmínkami, máme právo dle svého uvážení odmítnout projednat Váš 
nárok nebo snížit výši plnění.
1. Pojistná plnění se na Vás vztahují na cestách po celém světě v délce 

90 po sobě jdoucích dnů. Poskytování pojistných plnění je omezeno 
na 183 dnů mimo zemi trvalého pobytu z každých 12 měsíců. 
Cesty musí začínat a končit v zemi trvalého pobytu.

2. Musíte podniknout adekvátní kroky k tomu, abyste se ochránili před neho-
dou, nemocí či zraněním a zabezpečili svůj majetek před ztrátou, krádeží 
a poškozením. Musíte jednat tak, jako byste nebyli chráněni pojistným 
krytím, a snažit se minimalizovat své ztráty, jak jen je to možné, a podnik-
nout kroky k zamezení dalším incidentům a navrácení ztraceného majetku.

3. Dojde-li k události, která bude vyžadovat Váš dřívější návrat domů, 
musíte kontaktovat AXA Assistance. Služba je pro Vás dostupná 24 
hodin denně 365 dnů v roce a nabízí Vám rady a pomoc při návratu 
domů. AXA Assistance Vám zařídí dopravu domů, pokud zjistíte, 
že Váš blízky příbuzný v zemi trvalého pobytu trpí vážnou 
nemocí, je v bezprostředním ohrožení života nebo zemřel.

4. Svou hospitalizaci či náhlou nemoc nám musíte co nejdříve oznámit 
(náklady na ošetření lehkého zranění či nemoci uhradíte Vy a poté 
požádáte o jejich proplacení).

5. Žádáme Vás, abyste nás informovali do 28 dnů od doby, kdy 
došlo k incidentu či ztrátě, která dává vznik nároku, který není zmíněný 
v bodě výše, a co nejdříve nám předali svůj vyplněný formulář a veš-
keré doplňující informace.

6. Všechny incidenty musíte nahlásit místní policii v zemi, kde k incidentu 
došlo, a obdržet protokol o krádeži nebo ztrátě majetku, který obsahu-
je číslo incidentu.

7. Nesmíte se vzdát majetku, který máme projednávat, ani se zbavit 
poškozených předmětů, protože je možná budeme potřebovat vidět.

8. Vy nebo Vaši právní zástupci musíte na vlastní náklady dodat 
všechny informace, doklady, potvrzení od lékaře, originály faktur, 
účtenek, zpráv (výpisů), případně nám být dále nápomocni, co se týká 
informací, včetně podrobností o jiných pojištěních, která se mohou na 
ztrátu vztahovat. Máme právo odmítnout Vás odškodnit za jakékoliv 
výdaje, ke kterým nemůžete předložit doklady o zaplacení. Ukládejte 
si prosím kopie všech dokladů, které nám zašlete.

9. Nesmíte přijmout, odmítnout, přijmout vypořádání nebo jakkoliv vyjed-

návat o nároku bez našeho svolení.
10. Uvědomte nás a okamžitě zašlete písemně veškeré podrobnosti, 

jestliže Vás někdo činí odpovědnými za poškození svého majetku či 
způsobení tělesného zranění. Musíte nám také okamžitě zaslat 
veškeré soudní příkazy, obsílky, úřední listiny či další dokumenty.

11. Při podání nároku a pokud to budeme vyžadovat, musíte souhlasit 
s vyšetřením lékařem, kterého vybereme my, a to tak často, jak bude 
považováno za nezbytné před vyplacením nároku na naše náklady. 
V případě Vašeho úmrtí můžeme také požadovat a zaplatíme za 
posmrtné vyšetření. 

12. Poskytneme-li Vám dopravu nebo pojistné plnění a Vy proto máte 
nevyužité lístky či letenky, musíte nám tyto lístky odevzdat. Když tak 
neučiníte, odečteme Vám cenu lístků z vyplácené částky.

13. Máme právo dle svého uvážení Vaším jménem, ale na vlastní náklady:
a) převzít poskytnutí pojistného plnění;
b) podat Vaším jménem žalobu pro získání kompenzace od jiné 

strany za naše vlastní pojistné plnění nebo pro získání již uhraze-
ných plateb od jiné strany;

c) podniknout kroky k navrácení ztraceného majetku či majetku, který 
je považován za ztracený.

14. Pokud se Vy nebo kdokoliv jednající za Vás pokusíte získat peníze, 
informace či majetek podvodem či jinou nezákonnou cestou, včetně 
úmyslného uvedení v omyl či zamlčení skutečností s cílem zkreslit sku-
tečnost, stane se toto pojištění neplatným. Můžeme informovat policii 
a Vy nám musíte vrátit veškeré částky obdržené v rámci pojištění.

15. Jestliže Vám uhradíme výdaje, na které se Vaše pojistné krytí nevzta-
huje, musíte částku vrátit do jednoho dne od vyzvání.

16. My uděláme vše pro to, abychom za všech okolností poskytli všechny 
služby popsané ve Vašem rozpisu pojistného plnění. Odlehlá místa 
nebo nepředvídatelné nepříznivé okolnosti mohou znemožnit poskytnu-
tí běžné úrovně služeb.

17. Můžeme Vám kdykoliv vyplatit částku, kterou splníme všechny své 
finanční závazky v rámci pojištění. V takovém případě již nebudou 
vyplaceny žádné další platby.

18. Dojde-li k incidentu, který dává vznik nároku v rámci tohoto rozpisu 
pojistného plnění, a máte-li uzavřeno jiné pojištění, které se vztahuje na 
stejnou ztrátu, škodu, výdaje či odpovědnost, zaplatíme pouze svůj 
poměrný podíl (nevztahuje se na část H – Dopravní nehoda).

19. Pokud jste držiteli více bankovních karet Raiffeisenbank a.s., můžete žádat 
a my zaplatíme pouze nejvyšší limit karet; hodnoty pojistných plnění se 
nebudou sčítat.

7. OBECNÉ VÝLUKY

Tato vyloučení se vztahují na Váš rozpis pojistného plnění. Nebudeme 
platit za nároky vzniklé přímo či nepřímo v důsledku:
1. Jakýchkoliv dříve existujících onemocnění (předchozího zdravotní-

ho stavu).
2. Války, invaze, činů zahraničních nepřátel, válečného stavu či bojo-

vých operací (ať už byla válka vyhlášena, či nikoliv), občanské války, 
povstání, terorismu, revoluce, vzpoury, občanských nepokojů, které 
mají rozsah či přerůstají v povstání, vojenského či násilného uchvá-
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cení moci. Toto vyloučení se však nevztahuje na ztráty v rámci části 
F – Pohotovostní lékařské ošetření a další výdaje v zahraničí, část G – 
Pojistné plnění za pobyt v nemocnici.

3. Ionizujícího záření či kontaminace radioaktivitou z jaderného paliva 
a jaderného odpadu, spalování jaderného paliva, radioaktivní, 
toxické, výbušné či jinak nebezpečné vlastnosti jaderného zařízení či 
jaderného komponentu takového zařízení.

4. Ztráty a škody přímo způsobené tlakovými vlnami vyvolanými letadlem 
či jinými zařízeními, která létají rychlostí zvuku a vyšší.

5. Vašeho zapojení do sportu a aktivity a provozování sportu nebo 
aktivity, pokud není uvedena v oddílu 8. Sporty a aktivity.

6. Provádění následujících činností: manuální práce s těmito výjimkami: 
práce v baru a restauraci, obsluha, práce na chatě, pokojská, au pair, 
péče o děti a příležitostná lehká manuální práce při zemi, včetně práce 
v obchodě a trhání ovoce (bez použití ostrých nástrojů a elektricky či 
jinak poháněných nástrojů a strojů), létání pouze jako platící pasažér 
v plně licencovaném letadle přepravujícím pasažéry, použití motorových 
vozidel se dvěma nebo třemi koly, máte-li u sebe řidičský průkaz vydaný 
ve Vaší zemi trvalého pobytu a opravňující k použití těchto vozidel 
a Vy i Vaši pasažéři máte nasazenou helmu, profesionální zábava, 
profesionální sport, závody (s výjimkou závodů v chůzi a běhu), motoris-
tické rallye a soutěže nebo jiné zkoušky rychlosti či vytrvalosti.

7. Nároku vyplývajícího z Vašeho pokusu o sebevraždu či spáchání se-
bevraždy, úmyslného zraňování; užívání léků, které Vám nepředepsal 
lékař, závislosti na drogách nebo zneužití ředidel, drog, alkoholu, 
nebo jestliže jste byli pod vlivem drog, ředidel či alkoholu.

8. Vystavování se zbytečnému nebezpečí (s výjimkou pokusu o záchranu 
lidského života).

9. Nároku vzniklého na základě Vaší účasti ve rvačce, s výjimkou sebeo-
brany.

10. Nedodržení hygienických předpisů stanovených dopravcem, jeho 
zástupci nebo jiným poskytovatelem veřejné dopravy.

11. Vaší protiprávní činnosti nebo trestního řízení vedeného proti Vám.
12. Nároku, v rámci kterého máte Vy nárok na plnění v rámci jiného 

pojištění, včetně částek uhraditelných z jiných zdrojů, vyjma překročení 
částky, která by byla vyplacena v rámci tohoto jiného pojištění, nebo 
jiné částky uhraditelné z jiných zdrojů, kdyby zde uvedená plnění 
nebyla vyplacena.

13. Jakékoliv další ztráty, škody či dodatečných výdajů souvisejících s inci-
dentem, kvůli kterému vznášíte nárok. Příkladem takové ztráty, škody či 
dodatečných výdajů jsou náklady spojené s přípravou nároku, ztráta 
příjmů, ztráta či náklady spojené s přerušením Vašeho podnikání, 
potíže, nesnáze nebo ztráta užívacího práva.

14. Bojových povinností člena ozbrojených sil.
15. Vaší cesty do země či oblasti nebo k události, kam vládní orgán 

v zemi trvalého pobytu nebo Světová zdravotnická organizace do-
poručila veřejnosti necestovat, nebo na kterou je oficiálně Organizací 
spojených národů vyhlášeno embargo.

16. Toho, že jste šplhali, skákali nebo se přemisťovali z jednoho balkonu 
na druhý, bez ohledu na to, v jaké výšce je balkon umístěn.

17. Výdajů, které byste Vy museli zaplatit, pokud by k události, která vedla 
ke vzniku nároku, nedošlo.

18. Okolností, kterých jste si vědomi, a mohli jste předpokládat, že pove-

dou ke vzniku nároku v rámci pojištění.
19. Výdajů za telefonní hovory či faxy, jídlo, taxislužbu (s výjimkou výdajů 

za taxislužbu při převozu do nemocnice v zahraničí, pokud jste 
nemocní či zranění), noviny, prádelnu či tlumočnické služby. 

20. Pojistné plnění za krytí v části F – Lékařská pohotovost a další výdaje 
v zahraničí, část G – Pojistné plnění za pobyt v nemocnici, část 
I – Osobní odpovědnost a část J – Krádež osobního majetku není 
poskytováno v zemi trvalého pobytu.

8. SPORTY A AKTIVITY

V rámci části F – Lékařská pohotovost a další výdaje v zahraničí se na Vás 
vztahuje pojistné krytí při následujících aktivitách pod podmínkou, že jejich 
provozování není jediným a hlavním důvodem Vaší cesty. Pojistné krytí 
v rámci části H – Dopravní nehoda a části I – Osobní odpovědnost se 
nevztahuje na sporty a aktivity označené *. 
*Slaňování 
*Lukostřelba 
Badminton 
Baseball 
Basketbal 
Bowling 
Jízda na velbloudech 
*Kanoistika (po třídu 3)
*Broková střelba 
Kriket 
*Běh na lyžích
*Jízda na slonech 
*Horský běh 
*Šerm 
Rybaření 
Fotbal 
*Lyžování na ledovci
*Jízda na motokárách 
Golf
 Hokej 
*Jízda na koních 
*Jízda na koních v přírodě 
*Let horkovzdušným balónem 
Bruslení (na uznaných kluzištích)
*Jízda na vodních skútrech 
Kitesurfing 
Jízda na monoski
*Horská cyklistika na asfaltových cestách 
Netball 
Orientační běh 
*Paintball 
Jízda na ponících v přírodě 
Raketbal 
Silniční cyklistika
Jízda na kolečkových bruslích 
Rounders 
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Běh 
Sportovní jachting (do 20 námořních mil od pobřeží) 
*Sportovní jachting (více než 20 námořních mil od pobřeží)
Přístrojové potápění (bez kvalifikace a nad 18 metrů) 
*Přístrojové potápění (s kvalifikací a nad 40 metrů)
*Skialpinismus 
*Jízda na sněžných skútrech 
Lyžování (na sjezdovce nebo mimo sjezdovku s průvodcem) 
*Snowblading 
Snowboarding (na sjezdovce nebo mimo sjezdovku s průvodcem) 
Chůze se sněžnicemi 
Squash 
Surfování 
Stolní tenis 
Tenis 
*Sáňkování
Skoky na trampolíně 
Turistika (do nadmořské výšky 4000 metrů bez horolezeckého vybavení) 
Volejbal 
*Válečné hry
Vodní pólo 
Vodní lyžování 
Windsurfing 
Jachting (do 20 námořních mil od pobřeží) 
*Jachting (více než 20 námořních mil od pobřeží)
Zorbing

9. ČÁST A – RADY NA CESTY

NA CO SE VZTAHUJE POJISTNÉ KRYTÍ

Před Vaší cestou a během ní Vám poskytneme informace o: 
1. přípravách na cestu
2. aktuálních požadavcích všech zemí na víza a dalších požadavcích při 

vstupu do země; jste-li držiteli pasu jiné země než země trvalého po-
bytu, možná Vás odkážeme na velvyslanectví nebo konzulát příslušné 
země

3. aktuálních požadavcích na očkování ve všech zemích a informace 
o aktuálních varováních Světové zdravotnické organizace

4. celních předpisech a povinnostech
5. zahraničních směnných kurzech a daních z přidané hodnoty
6. odkazech na velvyslanectví či konzuláty
7. předpovědi počasí v zahraničí
8. jazycích, kterými se mluví v dané destinaci
9. časových pásmech a časových posunech

10. ČÁST B – ASISTENČNÍ SLUŽBY NA CESTÁCH 

NA CO SE VZTAHUJE POJISTNÉ KRYTÍ

Během Vaší cesty:
1. Vám budeme pomáhat se zprostředkováním právního zástupce či tlu-

močníka a se zajištěním finanční zálohy na odměny právnímu zástupci 
či tlumočníkovi, pokud budete zatčeni či Vám bude během cesty 
hrozit zatčení nebo budete muset jednat s veřejnými orgány

2. budeme zasílat zprávy Vašim blízkým příbuzným, obchodním 
kolegům nebo přátelům v zemi trvalého pobytu

3. budeme pomáhat s hledáním Vašeho zavazadla ztraceného běžným 
dopravcem a organizovat doručení takového zavazadla, pokud 
se najde, do místa Vašeho pobytu mimo zemi trvalého pobytu. 
Náklady na doručení, jsou-li nějaké, uhradíte Vy, aniž by byl dotčen 
Váš možný nárok vůči odpovědnému subjektu či zástupci cestovní 
kanceláře

4. Pomůžeme Vám s převodem zálohy, kterou obdržíte od své banky 
nebo karetní společnosti, pokud ztratíte hotovost, cestovní šeky nebo 
platební kartu nebo jsou Vám ukradeny a jestliže nemáte jiný způsob, 
jak získat finanční prostředky. Všechny zálohy a poplatky za doručení 
budou odečteny z účtu Vaší karty s pojistným plněním., pokud nebyl 
předem schválen jiný způsob proplacení.

5. Vám budeme poskytovat potřebné informace a pomáhat Vám při zís-
kávání náhradních dokumentů, jako například pasu, vstupních víz nebo 
letenek od příslušných místních úřadů, pokud byly dokumenty potřebné 
pro zpáteční cestu ztraceny či odcizeny. Nebudeme hradit poplatky 
za vydání nových dokumentů

6. budeme organizovat nahrazení a zaplatíme za nahrazení Vašich 
osobních věcí, které nezbytně potřebujete k pokračování ve své cestě, 
jako například kontaktních čoček a brýlí (vyjma všech dokumentů, 
osobních i obchodních). Tato služba bude poskytována pod podmín-
kou, že budeme mít přístup k takovým náhradním věcem, nebo budou 
takové náhradní věci doručeny do naší kanceláře, to upřesníme Vám 
nebo Vašemu zástupci

7. Vám poskytneme kontakt na lékaře, nemocnice, kliniky, ambulance, soukro-
mé zdravotní sestry, dentisty, zubní kliniky, služby pro postižené, oční lékaře, 
lékárny, optiky a dodavatele kontaktních čoček a zdravotnických potřeb

8. budeme organizovat náhradu nezbytných léků na předpis, které byly 
ztraceny nebo odcizeny, pokud nejsou tyto léky ani jejich místní ekviva-
lent dostupné během Vašeho pobytu mimo zemi trvalého pobytu. 
Uhradíme náklady za doručení, ale všechny náklady související se 
získáním léků uhradíte Vy. Přeprava léků podléhá předpisům leteckých 
společností nebo jiných přepravců a místním a mezinárodním záko-
nům;

9. v případě, že Váš blízký příbuzný žijící v zemi trvalého pobytu 
onemocní nebo utrpí tělesné zranění, bude AXA Assistance jeho 
stav sledovat a pravidelně Vás informovat

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
Všechny podmínky uvedené v oddílu 6. OBECNÉ PODMÍNKY.

NA CO SE POJISTNÉ KRYTÍ NEVZTAHUJE
1. Náklady na jakékoli zálohy a poplatky za doručení. 
2. Veškeré výluky uvedené v oddílu 7. OBECNÉ VÝLUKY.
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11. ČÁST C – POPLATKY PŘI ZRUŠENÍ ČI PŘED-
ČASNÉM NÁVRATU

PŘED PŘEDČASNÝM NÁVRATEM MUSÍTE VŽDY KONTAKTOVAT 
AXA ASSISTANCE na telefonním čísle (+420) 228 880 950

NA CO SE VZTAHUJE POJISTNÉ KRYTÍ
Poskytneme Vám plnění až do výše uvedené v Tabulce pojistných pl-
nění za cestu pro všechny adresáty plnění za nenahraditelné nevyužité 
náklady na dopravu a ubytování a další předplacené poplatky, které jste 
zaplatili nebo jste se zavázali zaplatit spolu s dodatečnými výdaji za 
dopravu, pokud:
a) je zrušení cesty nezbytné a nevyhnutelné;
b) dojde k předčasnému návratu před dokončením cesty; 
v důsledku následujících změn okolností, které jsou mimo Vaši kontrolu 
a o kterých jste nevěděli v době, kdy jste si svou cestu rezervovali:
1. Vaše nepředvídaná nemoc, zranění nebo úmrtí či nemoc, zranění 

nebo smrt blízkého příbuzného. 
2. komplikace v těhotenství, které se týká Vás
3. žádost policie, abyste zůstali doma nebo se vrátili domů, protože 

byla způsobena závažná škoda na Vašem domě nebo podniku 
ohněm, letadlem, výbuchem, bouří, záplavou, poklesy půdy, úmyslně 
osobou či krádeží.

POPLATKY ZA ZMĚNU REZERVACE
Poskytneme Vám plnění až do výše uvedené v Tabulce pojistných plně-
ní na poplatky za změnu rezervace, pokud se z důvodů krytých plněním 
a uvedených v části C – Zrušení, rozhodnete změnit rezervaci na svou 
dovolenou a ne ji zrušit.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
1. Musíte od svého ošetřujícího lékaře obdržet potvrzení a od AXA 

Assistance schválení naléhavosti návratu domů předtím, než dojde 
k předčasnému návratu kvůli úmrtí, tělesnému zranění či nemoci.

2. Uvědomíte-li zástupce cestovní kanceláře, organizátora zájezdu 
či provozovatele dopravy/ubytování o zrušení cesty pozdě nebo 
vůbec, je naše odpovědnost omezena na poplatky za zrušení, které 
by byly požadovány, kdyby k opoždění nebo neuvědomění nedošlo.

3. Pokud cestu zrušíte kvůli tělesnému zranění či nemoci, musíte před-
ložit lékařské potvrzení od lékaře, který ošetřoval zranění či nemoc-
nou osobu, v němž bude uvedeno, že je nezbytné, abyste necestovali.

4. Musíte nás kontaktovat, abychom mohli podniknout nezbytná cestovní 
opatření.

5. V případě vzniku nároku z důvodu předčasného návratu bude plnění 
počítáno ode dne, kdy se vrátíte domů do země trvalého pobytu.

6. Všechny podmínky uvedené v oddílu 6. OBECNÉ PODMÍNKY. 

NA CO SE POJISTNÉ KRYTÍ NEVZTAHUJE
1. Nároky vzniklé přímo či nepřímo na základě jakéhokoliv Vašeho 

předchozího zdravotního stavu nebo předchozího zdravotního 
stavu blízkého příbuzného.

2. Náklady na uhraditelné letištní poplatky.
3. Náklady vzniklé proto, že jste nekontaktovali AXA Assistance kvůli 

nezbytným cestovním opatřením okamžitě, když jste se dozvěděli, že 
dojde k Vašemu předčasnému návratu.

4. Nárok vzniklý přímo či nepřímo na základě okolností, o kterých jste 
věděli před datem uzavření tohoto pojištění nebo před rezervací 
cesty (podle toho, co nastalo dřív), a u kterých se dalo předpokládat, 
že zapříčiní zrušení nebo předčasný návrat.

5. Výlohy hrazené formou odměny, leteckými mílemi, například Avios 
nebo kartami s bonusovými body, programem Timeshare, Holiday 
Property Bond nebo jinou formou bodových programů či souvisejícími 
poplatky za údržbu.

6. Nárok vzniklý na základě komplikace v těhotenství, která: a. pro 
zrušení nebo změnu rezervace – se poprvé objevila před rezervací 
nebo úhradou cesty, podle toho, co nastalo později; nebo b. pro 
předčasný návrat – se poprvé objevila před odjezdem na cestu. 
Běžný průběh těhotenství či porod nebo cestování v případě, kdy 
Váš lékař označil Vaše těhotenství za těhotenství se zvýšením rizikem 
předčasného porodu, nepředstavuje nepředpokládanou událost. 

7. Veškeré výlohy, na které nemáte potvrzení od lékaře z Vašeho leto-
viska nebo místa, kde došlo k incidentu, ve kterém by bylo uvedeno, 
proč je z lékařského hlediska nutné, abyste se dříve vrátili do země 
trvalého pobytu.

8. Nárok vzniklý proto, že adresát plnění nemá ani si nezařídil platný 
pas nebo požadovaná víza a Vy proto nemůžete cestovat.

9. Veškerá vyloučení uvedená v oddílu 7. OBECNÉ VÝLUKY.

12. ČÁST D – ZPOŽDĚNÝ ODJEZD NEBO OD-
STOUPENÍ OD CESTY 

NA CO SE VZTAHUJE POJISTNÉ KRYTÍ
Má-li veřejná doprava, kterou jste si rezervovali za účelem příjezdu 
nebo odjezdu ze země, zpoždění více než 4 hodiny oproti plánovanému 
odjezdu z důvodu:
a) stávky nebo protestů zaměstnanců nebo
b) nepříznivého počasí nebo
c) mechanické poruchy nebo technické chyby ve veřejné dopravě, 

kterou jste si rezervovali na cestu,
my Vám zaplatíme, buď:
1. po zpoždění minimálně 4 hodiny částku do výše uvedené v Tabulce 

pojistných plnění za cestu pro všechny adresáty plnění, kteří ces-
tují společně, za jídlo, občerstvení a dodatečné ubytování (jen pokoj); 
nebo

2. částku do výše uvedené v Tabulce pojistných plnění za část C 
– Zrušení na výdaje za nevyužitou dopravu a ubytování a další před-
placené poplatky za všechny adresáty plnění, které jste zaplatili 
nebo jste se zavázali zaplatit, pokud se po 24hodinovém zpoždění 
rozhodnete zrušit svou cestu.
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ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
1. Musíte se odbavit či přihlásit podle dodaného rozpisu.
2. Musíte obdržet písemné potvrzení od dopravce o délce a důvodu 

zpoždění.
3. Musíte dodržet podmínky smlouvy cestovní kanceláře, touroperátora či 

poskytovatele dopravy.
4. Všechny účtenky si musíte uschovat.
5. Všechny podmínky uvedené v oddílu 6. OBECNÉ PODMÍNKY.

NA CO SE POJISTNÉ KRYTÍ NEVZTAHUJE
1. Stávky, protesty zaměstnanců nebo zdržení z důvodu řízení leto-

vého provozu, které existovalo nebo bylo veřejně oznámeno do data 
uzavření tohoto pojištění nebo v době rezervace cesty (podle toho, 
co nastalo dříve).

2. Vyřazení (dočasné nebo trvalé) letadla nebo námořního plavidla 
z provozu na základě doporučení letecké nebo přístavní správy nebo 
obdobného orgánu v zemi.

3. Odstoupení po prvním úseku cesty. 
4. Veškerá vyloučení uvedená v oddílu 7. OBECNÉ VÝLUKY. 

13. ČÁST E – ZPOŽDĚNÍ ZAVAZADEL A VÝRAZ-
NÉ ZPOŽDĚNÍ ZAVAZADEL

NA CO SE VZTAHUJE POJISTNÉ KRYTÍ
ZPOŽDĚNÍ ZAVAZADEL
Zaplatíme Vám částku do výše uvedené v Tabulce pojistných plnění 
za cestu za všechny adresáty plnění, kteří cestují společně, za zdržení 
zavazadel, nejnutnější náhradu oblečení, léků a toaletních potřeb, pokud 
byl osobní majetek dočasně ztracen při odjezdu a nebyl Vám vrácen 
do 4 hodin od příjezdu.

VÝRAZNÉ ZPOŽDĚNÍ ZAVAZADEL
Zaplatíme Vám částku do výše uvedené v Tabulce pojistných plnění 
za cestu za všechny adresáty plnění, kteří cestují společně, za výrazné 
zpoždění zavazadel, pokud odbavené zavazadlo nebylo dopraveno na 
letiště ve Vaší destinaci do 48 hodin od Vašeho příjezdu. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
1. Musíte od dopravce získat písemné potvrzení délky (počtu hodin) 

zdržení zavazadel.
1. Když se osobní majetek zdrží v době, kdy je v držení dopravce 

nebo dopravní společnosti, musíte jí písemně nahlásit podrobnosti zdr-
žení a získat od ní oficiální zprávu. Pokud se osobní majetek zdrží 
v době, kdy je v držení letecké společnosti, musíte:
a) získat od letecké společnosti zprávu o chybě týkající se majetku;
b) zaslat letecké společnosti formální písemné oznámení o nároku 

v termínu uvedeném v podmínkách přepravy (kopii si uschovejte);
c) uschovat k předložení všechny letenky, jízdenky a další označení, 

pokud bude nárok podáván v rámci rozpisu pojistného plnění.
2. Všechny částky se vztahují pouze na skutečné výdaje překračující 

kompenzaci vyplacenou dopravcem.
3. Částky v Tabulce pojistných plnění uvádějí celkovou sumu za 

každé zpoždění bez ohledu na počet adresátů plnění cestujících 

společně. 
4. Nároky budou brát v úvahu pouze koupi základního oblečení 

a toaletních potřeb, pouze koupě uskutečněné do 4 dnů od příjezdu 
do destinace a budou odečteny z účtu karty s pojistným krytím. 
Nebude-li možné použít kartu s pojistným krytím k základním nákupům, 
musí být uchovány účtenky od všech takových nákupů. 

5. Budou-li nákupy uskutečněny poté, co bylo zavazadlo vráceno, nebu-
de za ně poskytnuto žádné plnění.

6. Všechny účtenky si musíte uschovat.
7. Pojistné krytí se vztahuje pouze na Vaši odchozí cestu mimo zemi 

trvalého pobytu.
8. Všechny podmínky uvedené v oddílu 6. OBECNÉ PODMÍNKY. 

NA CO SE POJISTNÉ KRYTÍ NEVZTAHUJE
1. Nároky vzniklé při zdržení, zabavení nebo zadržení celními nebo 

jinými úřady.
2. Nároky vzniklé při zdržení zavazadla přepravovaného jako náklad 

s nákladním listem.
3. Veškerá vyloučení uvedená v oddílu 7. OBECNÉ VÝLUKY.

14. ČÁST F – POHOTOVOSTNÍ LÉKAŘSKÉ OŠET-
ŘENÍ A DALŠÍ VÝDAJE V ZAHRANIČÍ

NA CO SE VZTAHUJE POJISTNÉ KRYTÍ
Uhradíme následující výdaje do výše uvedené v Tabulce plnění za ka-
ždého adresáta plnění, který utrpí náhlé a nepředpokládané zranění, 
onemocní nebo zemře během cesty mimo zemi trvalého pobytu.
1. Všechny nezbytné výdaje týkající se lékařské pohotovosti. To zahr-

nuje poplatky za lékaře, pobyt v nemocnici, léčbu a všechny výdaje 
za převoz do nejbližší vhodné nemocnice, jestliže to bude lékař 
považovat za nezbytné.

2. Veškeré přiměřené a nezbytné výdaje na pohotovostní lékařské ošetře-
ní pro všechny děti narozené po komplikaci v těhotenství při cestě. 
Nároky zahrnující porod vícerčat se považují za jednu událost.

3. Pohotovostní ošetření zubů pro okamžitou úlevu od bolesti nebo na-
léhavé opravy zubní protézy či umělých zubů výlučně pro odstranění 
potíží při konzumaci potravy.

4. Po předchozím schválení AXA Assistance dodatečné výdaje na 
repatriaci domů, jestliže ji doporučí náš hlavní lékař, včetně výdajů 
za lékařský doprovod, je-li nezbytný. Výdaje na repatriaci se budou 
vztahovat pouze na stejnou třídu, kterou jste využili při odjezdu, pokud 
AXA Assistance neodsouhlasí jinou variantu.

5. Přiměřené výdaje za ubytování do výše uvedené v Tabulce pojist-
ných plnění za noc na celkem 10 nocí do standardu Vaší původní 
rezervace, je-li ze zdravotních důvodů nezbytné, abyste se vrátili po 
plánovaném datu návratu. Po předchozím schválení AXA Assistance 
zahrnují přiměřené dodatečné výdaje na ubytování pro přítele nebo 
blízkého příbuzného, který zůstane s Vámi a doprovodí Vás 
domů, do výše uvedené v Tabulce plnění za noc. Pokud Vy a Váš 
přítel nebo blízký příbuzný nebudete moci využít původní zpáteční 
lístek či letenku, AXA Assistance zaplatí dodatečné výdaje do stan-
dardu Vaší původní rezervace na návrat domů.

6. Cestu turistickou třídou a výdaje za ubytování blízkého příbuzné-
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ho ze země trvalého pobytu, který Vás navštíví nebo doprovodí 
domů, do výše uvedené v Tabulce pojistných plnění za noc na 10 
nocí, pokud cestujete sami a jste hospitalizováni na více než 10 dnů, 
po předchozím schválení AXA Assistance.

7. Cestu turistickou třídou a výdaje za ubytování na 3 noci pro přítele 
nebo blízkého příbuzného, který cestuje ze země trvalého poby-
tu, aby doprovodil adresáty plnění mladší 15 let domů do země 
trvalého pobytu, do výše uvedené v Tabulce pojistných plnění 
za noc, pokud Vám zdravotní stav neumožňuje se o ně starat. Jestliže 
nenajdete vhodnou osobu, vybereme kompetentní osobu my. Pokud 
dítě nemůže využít rezervovaný zpáteční lístek či letenku, zaplatíme 
cestu turistickou třídou pro dítě, které se vrací domů.

8. V případě Vašeho úmrtí přiměřené dodatečné výdaje na pohřeb 
v zahraničí a výdaje za převoz Vašeho popela domů, nebo 
dodatečné výdaje za převoz Vašich ostatků domů do výše uvedené 
v Tabulce pojistných plnění.

9. Blízký obchodní partner může místo Vás jet na plánovanou obchodní 
cestu, pokud podle názoru našeho hlavního lékaře nejste schopni dále 
pracovat na svojí cestě kvůli své nemoci nebo tělesnému zranění.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
1. Musíte AXA Assistance upozornit na všechna tělesná zranění 

nebo zdravotní stav, který vyžaduje pobyt v nemocnici, a kontakto-
vat ji předtím, než budou podniknuty kroky k zajištění Vaší repatriace.

2. Musíte kontaktovat AXA Assistance, jak jen to bude možné, převýší-li 
výdaje za léčbu 500 EUR na jeden incident. Musíte AXA Assistance 
kontaktovat vždy před předčasným návratem.

3. Dojde-li k tělesnému zranění nebo nemoci, vyhrazujeme si právo 
Vás přemístit do jiné nemocnice a zařídit Vaši repatriaci do země 
trvalého pobytu kdykoliv během cesty. Uděláme to, pokud podle 
názoru ošetřujícího lékaře nebo AXA Assistance můžete být 
bezpečně převezeni a/nebo cestovat do země trvalého pobytu 
a pokračovat v léčbě tam.

4. Všechny podmínky uvedené v oddílu 6. OBECNÉ PODMÍNKY. 

NA CO SE POJISTNÉ KRYTÍ NEVZTAHUJE
1. Nároky založené přímo či nepřímo na předchozím zdravotním 

stavu. 
2. Léčba, která nepředstavuje chirurgický či lékařský zákrok jako jedinou 

možnost pro léčbu nepředvídané nemoci nebo zranění.
3. Výdaje, které nejsou běžné, přiměřené nebo obvykle potřebné pro 

léčbu Vašeho tělesného zranění či nemoci.
4. Jakákoliv forma léčby či chirurgického zákroku, která by podle názoru 

našeho hlavního lékaře mohla být přiměřeně odložena do doby 
Vašeho návratu do země trvalého pobytu.

5. Výdaje na získání nebo náhradu léků, o kterých je v době odjezdu 
známo, že jsou potřebné nebo je třeba je dále užívat mimo zemi 
trvalého pobytu.

6. Dodatečné výdaje za pokoj pro jednu osobu nebo privátní pokoj.
7. Léčba poskytovaná soukromou klinikou či nemocnicí, lázněmi, sanatori-

em či rehabilitačním centrem, pokud ji neschválí AXA Assistance.
8. Výdaje na kosmetické zákroky, pokud náš hlavní lékař neuzná, že je 

zákrok nezbytný, protože je důsledkem nehody, na kterou se vztahuje 

toto pojištění.
9. Výdaje vzniklé po Vašem návratu do země trvalého pobytu, 

pokud je předem neschválí AXA Assistance.
10. Výdaje vzniklé v důsledku tropické choroby, proti které jste neměli 

doporučené očkování a neužívali doporučené léky.
11. Výdaje vzniklé mimo zemi trvalého pobytu poté, co Vám náš 

hlavní lékař řekl, že byste se měli vrátit domů nebo že bychom měli 
my Váš návrat domů zařídit (naše odpovědnost platit další výdaje 
podle této části po tomto datu je omezená na částku, kterou bychom 
platili, kdyby došlo k repatriaci).

12. Nesmíte bezdůvodně odmítnout služby repatriace ze zdravotních 
důvodů, které poskytujeme a hradíme v rámci tohoto pojištění. Rozhod-
nete-li se pro alternativní služby repatriace ze zdravotních důvodů bez 
dostatečného odůvodnění, které jsme písemně schválili, budete tyto 
služby využívat na vlastní nebezpečí a náklady.

13. Výdaje za letenky vyšší než turistické třídy pro nelékařský doprovod 
v případě repatriace ze zdravotních důvodů (veškeré zvýšení výdajů 
za dražší letenky bude hrazeno osobou, která cestuje).

14. Nárok založený na zdravotním stavu souvisejícím s těhotenstvím, který 
není důsledkem komplikace v těhotenství, která se poprvé objevila 
po zahájení cesty. Běžný průběh těhotenství či porod nebo cestování 
v případě, kdy Váš lékař označil Vaše těhotenství za těhotenství se 
zvýšením rizikem předčasného porodu, nepředstavuje nepředpokláda-
nou událost.

15. Léčba nebo diagnostické testování, které bylo plánované a o kterém 
jste dopředu věděli.

16. Výdaje za zubní ošetření zahrnující výrobu zubní protézy, umělých 
zubů či použití drahých kovů.

17. Výdaje vzniklé ve Spojených státech, jejichž výše překročí běžnou výši 
poplatků, které poskytovatel lékařských služeb obdrží za všechny služ-
by poskytnuté pacientům s takovými potížemi, maximálně však 1,5krát 
výši částky, která by v takovém případě byla hrazena nemocenským 
pojištěním v USA.

18. Výdaje za telefonní hovory jiné než oznámení problému AXA 
Assistance, ke kterým můžete předložit účtenku nebo jiný důkaz 
o výdajích za hovor a volané číslo.

19. Výdaje za leteckou záchranu na moři.
20. Veškerá vyloučení uvedená v oddílu 7. OBECNÉ VÝLUKY. 

15. ČÁST G – POJISTNÉ PLNĚNÍ ZA POBYT V NE-
MOCNICI 

NA CO SE VZTAHUJE POJISTNÉ KRYTÍ
Pokud schválíme nárok podle části F – Pohotovostní lékařské ošetření 
a další výdaje v zahraničí, odškodníme Vás do částky uvedené v Tabulce 
pojistných plnění za vedlejší výdaje (pronájem telefonní linky, televize 
a využití taxislužby návštěvou) za každých 24 hodin Vašeho pobytu 
v nemocnici mimo zemi trvalého pobytu. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
1. Musíte AXA Assistance co nejdříve oznámit veškerá tělesná zraně-

ní či nemoci, které vyžadují pobyt v nemocnici.
2. Všechny podmínky uvedené v oddílu 6. OBECNÉ PODMÍNKY. 
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NA CO SE POJISTNÉ KRYTÍ NEVZTAHUJE
1. Nároky vzniklé přímo či nepřímo při: 

a) prodloužení délky hospitalizace v souvislosti s léčbou, ošetřením 
či chirurgickým zákrokem, včetně testů, které přímo nesouvisí 
s tělesným zraněním či nemocí, která si vyžádala Váš pobyt 
v nemocnici;

b) prodloužení délky hospitalizace v souvislosti s léčbou nebo 
službami poskytovanými sanatoriem, pečovatelským domem nebo 
rehabilitačním centrem;

c) prodloužení délky hospitalizace na základě Vašeho rozhodnutí 
odmítnout repatriaci poté, co by byla podle názoru AXA Assi-
stance bezpečná.

2. Veškerá vyloučení uvedená v oddílu 7. OBECNÉ VÝLUKY. 

16. ČÁST H – DOPRAVNÍ NEHODA

NA CO SE VZTAHUJE POJISTNÉ KRYTÍ
Pokud utrpíte tělesné zranění
1. mezi místem, odkud odjíždíte, a destinací (cílem cesty) nebo při návra-

tu z cesty ve veřejné dopravě;
2. během Vaší cesty mimo zemi trvalého pobytu, které bude mít vý-

lučně a nezávisle na jiných okolnostech do jednoho roku za následek 
Vaši smrt, ztrátu končetiny, ztrátu zraku či trvalou invaliditu, 
uhradíme jednu z příslušných částek do výše uvedené v Tabulce 
pojistných plnění.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
1. Plnění za trvalou invaliditu je splatné po jednom roce od vzniku 

tělesného zranění.
2. Na skupinu osob, které cestují společně a pro něž byla cesta orga-

nizována jedním členem skupiny, se vztahuje pojistné krytí do částky 
uvedené v Tabulce pojistných plnění. 

3. Všechny podmínky uvedené v oddílu 6. OBECNÉ PODMÍNKY.

NA CO SE POJISTNÉ KRYTÍ NEVZTAHUJE
1. Na nároky založené přímo či nepřímo na předchozím zdravotním stavu.
2. Veškerá vyloučení uvedená v oddílu 7. OBECNÉ VÝLUKY.

17. ČÁST I – OSOBNÍ ODPOVĚDNOST

NA CO SE VZTAHUJE POJISTNÉ KRYTÍ
Uhradíme částku do výše uvedené v Tabulce pojistných plnění za část-
ku, kterou Vy budete povinni zaplatit jako kompenzaci nároku či nároků 
vzniklých při nehodě, k níž došlo během cesty mimo zemi trvalého 
pobytu, a která měla za následek:
1. tělesné zranění, smrt, nemoc nebo chorobu osoby, která není Vaším 

spolupracovníkem ani příbuzným, blízkým příbuzným či členem 
Vaší domácnosti,

2. ztrátu nebo poškození nemovitosti, která nepatří ani nebyla svěřena 
Vám, příbuznému, blízkému příbuznému, komukoliv ve Vašem za-
městnání nebo členovi Vaší domácnosti, jiné než dočasné rekreační, 

kterou obýváte (avšak nevlastníte).

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
1. Musíte nám co nejdříve písemně oznámit, že došlo k nehodě, která 

může dát vznik nároku.
2. Budete nám přeposílat každý dopis, soudní příkaz, obsílku a předvo-

lání okamžitě po obdržení.
3. Nesmíte přijmout odpovědnost, platit, nabízet platbu, slibovat platbu či 

vyjednávat o nároku bez našeho písemného souhlasu.
4. Jsme oprávněni, pokud se k tomu rozhodneme, hájit Vaším jménem 

nároky na odškodnění či Vás hájit proti třetí straně. Máme plné právo 
vést jednání či se účastnit soudního řízení nebo urovnání nároku a Vy 
nám poskytnete všechny nezbytné informace a pomoc, kterou bude-
me vyžadovat.

5. V případě Vaší smrti bude Vašim zákonným zástupcům poskytnuto po-
jistné krytí podle rozpisu pojistných plnění pod podmínkou, že tito zástup-
ci budou jednat v souladu s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu.

6. Všechny podmínky uvedené v oddílu 6. OBECNÉ PODMÍNKY.

NA CO SE POJISTNÉ KRYTÍ NEVZTAHUJE
1. Náhrada či právní výlohy vzniklé přímo či nepřímo na základě:

a) odpovědnosti, kterou jste převzali podle dohody, ledaže by tato 
odpovědnost byla připisována i bez takové dohody;

b) podnikání, obchodování, vykonávání povolání či poskytování 
zboží nebo služeb;

c) vlastnictví, držby nebo používání vozidel, letadla či plavidla 
(vyjma surfovacích prken a manuálně poháněných člunů, loděk 
a kanoí);

d) přenosu nakažlivé nemoci nebo viru;
e) vlastnictví nebo držby půdy nebo staveb (vyjma dočasného rekre-

ačního ubytování, kdy nezaplatíme prvních 250 EUR z každého 
nároku vyplývajícího ze stejného incidentu);

f) Vašeho trestného, úmyslného či vědomého jednání. 
2. Veškerá vyloučení uvedená v oddílu 7. OBECNÉ VÝLUKY.

18. ČÁST J – KRÁDEŽ OSOBNÍHO MAJETKU

DEFINICE - platné v této části
Napadení
– pohrůžka fyzickým násilím nebo fyzické násilí spáchané třetí osobou 
(osobou, která není blízkým příbuzným) s cílem připravit Vás o Vaši 
kartu s pojistným krytím a o osobní majetek.

Pojištěné klíče
– klíče k Vašemu hlavnímu domovu a vozidlu v zemi trvalého pobytu.

Pojištěné dokumenty 
– Váš pas, občanský průkaz, řidičský průkaz a doklady k registraci 
vozidla.
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Kabelka/peněženka 
– Vaše kabelka, brašna, aktovka, peněženka, pouzdro na platební karty, 
všechny Vámi zakoupené jako nové.

Osobní majetek
– pojištěné klíče, pojištěné dokumenty, kabelka/peněženka 
a přenosná elektronika.

Přenosná elektronika 
– Váš mobilní telefon, přenosná komunikační zařízení, MP3/4 přehrávače 
a fotoaparáty, které nosíte u sebe nebo ve svojí kabelce/peněžence.

Vy/Váš
– držitel karty.

NA CO SE VZTAHUJE POJISTNÉ KRYTÍ
Pokud budete napadeni během cesty do zahraničí a bude Vám odci-
zen osobní majetek spolu s Vaší kartou s pojistným krytím, zapla-
tíme částku do výše uvedené v Tabulce pojistných plnění na náhradu 
Vašeho osobního majetku (spolu se zámky k pojištěným klíčům).

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
1. Všechny případy napadení, kdy byl odcizen Váš osobní majetek 

a karta s pojistným krytím, musíte nahlásit místní policii do 24 
hodin a musíte získat písemné hlášení, které obsahuje číslo případu 
a podrobnosti krádeže karty s pojistným plněním.

2. Musíte okamžitě kontaktovat Raiffeisenbank a.s. a oznámit ztrátu své 
karty s pojistným plněním. 

3. Musíte incident nahlásit AXA Assistance do 72 hodin od útoku/loupeže.
4. Všechny účtenky si musíte uschovat.
5. Musíte předložit originál dokladu o koupi nebo doklad o vlastnictví odci-

zeného osobního majetku, který Vám pomůže opodstatnit Váš nárok.
6. Výše platby bude odpovídat hodnotě osobního majetku v době krá-

deže. Bude odečtena částka za běžné opotřebení a ztrátu hodnoty 
podle stáří majetku. 

7. V případě napadení musíte předložit lékařské zprávy nebo oficiální 
výpověď svědka popisující okolnosti napadení opatřenou datem 
a podpisem, celým jménem svědka, datem a místem narození, adresou 
a povoláním, spolu s oficiálním dokladem potvrzujícím totožnost svěd-
ka a jeho podpis, jako je cestovní pas nebo řidičský průkaz.

8. Všechny podmínky uvedené v oddílu 6. OBECNÉ PODMÍNKY. 

NA CO SE POJISTNÉ KRYTÍ NEVZTAHUJE
1. Nároky, které nejsou podložené hlášením místní policie, ve kterém by 

byla popsána krádež Vašeho osobního majetku a karty s pojist-
ným krytím na základě napadení. 

2. Ztráta předmětů která nesouvisí s napadením.
3. Nároky, které nejsou podloženy originálním dokladem o koupi či 

vlastnictví ukradeného osobního majetku.
4. Předměty starší 5 let.
5. Jakýkoliv předmět, který zanecháte bez dozoru.
6. Veškerá vyloučení uvedená v oddílu 7. OBECNÉ VÝLUKY.

DŮKAZNÍ MATERIÁL NÁROKU
1. Kopie dopisu Raiffeisenbank a.s., ve kterém je potvrzeno přijetí Vaší 

žádosti o zablokování karty s pojistným plněním.
2. Kopie policejního hlášení týkajícího se krádeže osobního majetku 

a karty s pojistným plněním, včetně čísla případu.
3. Originál faktury od zámečníka za výměnu pojištěných klíčů 

a zámků.
4. Kopie vyměněných pojištěných dokumentů a faktury na odpovídají-

cí výdaje za náhradu.
5. Originály dokladů o zaplacení nebo doklad o vlastnictví přenosné 

elektroniky, kabelky/peněženky a jejího obsahu.
6. Lékařské zprávy a výpovědi svědků, jsou-li potřebné.

19. ČÁST K – OBCHODNÍ VYBAVENÍ

DEFINICE – platné v této části

Obchodní vybavení
– předměty, které používáte při svém podnikání včetně vybavení kance-
láře, které je navrženo jako přenosné, mimo jiné osobní počítače, telefony 
a kalkulačky, nově zakoupené v minimální hodnotě 75 EUR a plně zapla-
cené Vaší kartou s pojistným krytím, staré méně než 12 měsíců.

NA CO SE VZTAHUJE POJISTNÉ KRYTÍ
Uhradíme Vám částku do výše uvedené v Tabulce pojistných plnění za 
ztráty při nehodě, krádež nebo poškození Vašeho obchodního vyba-
vení během cesty. Maximální částka, kterou zaplatíme za každý předmět, 
počítačové vybavení nebo obchodní vzorek, je uvedena v Tabulce pojist-
ných plnění.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
1. Všechny případy ztráty, krádeže či pokusů o krádež obchodního 

vybavení musíte nahlásit místní policii do 24 hodin a musíte získat 
písemné hlášení.

2. O předmětech poškozených během Vaší cesty musíte získat oficiální 
hlášení od příslušného místního úřadu.

3. Je-li obchodní vybavení ztraceno, odcizeno nebo poškozeno 
v době, kdy je v držení dopravce, dopravní společnosti, úřadu nebo 
hotelu, musíte jim písemně oznámit podrobnosti ztráty, krádeže či 
poškození a získat oficiální hlášení od příslušného místního úřadu. Je-li 
obchodní vybavení ztraceno, odcizeno nebo poškozeno v době, 
kdy je v držení letecké společnosti, musíte:
a) získat od letecké společnosti zprávu o chybě týkající se majetku;
b) zaslat letecké společnosti formální písemné oznámení o nároku 

v termínu uvedeném v podmínkách přepravy (kopii si uschovejte);
c) uschovat k předložení všechny letenky, jízdenky a další ozna-

čení  předložení, pokud bude nárok podáván v rámci rozpisu 
pojistného plnění.

4. Musíte předložit originál dokladu o koupi nebo doklad o vlastnictví 
ztracených, odcizených nebo poškozených předmětů, který Vám 
pomůže opodstatnit Váš nárok.

5. Výše platby bude odpovídat hodnotě majetku v době poškození, ztrá-
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ty nebo krádeže. Bude odečtena částka za běžné opotřebení a ztrátu 
hodnoty podle stáří majetku.

6. Naše odpovědnost za Vámi pronajaté obchodní vybavení bude 
dále omezena na Vaši odpovědnost za takovou ztrátu nebo poškození.

7. Všechny podmínky uvedené v oddílu 6. OBECNÉ PODMÍNKY.

NA CO SE POJISTNÉ KRYTÍ NEVZTAHUJE
1. Nároky ohledně obchodního vybavení ponechaného bez dozoru 

na veřejně dostupném místě nebo ponechaného člověku, který nenese 
oficiálně odpovědnost za úschovu majetku.

2. Ztrátu, krádež nebo poškození cenností ponechaných bez dozoru 
(ve vozidle nebo u dopravce), s výjimkou cenností uložených v hotelo-
vém trezoru nebo zamčených v bezpečnostní schránce.

3. Nároky týkající se počítačového vybavení a cenností v době, kdy 
byly v rukou dopravce.

4. Ztráta, krádež či poškození obchodního vybavení ve vozidle bez 
dozoru:
a) přes noc mezi 21:00 a 8:00 (místního času);
b) kdykoliv mezi 8:00 a 21:00 (místního času), s výjimkou případů, 

kdy jsou uloženy v uzamčeném zavazadlovém prostoru, který 
je oddělen od prostoru pro cestující nebo skryté v uzamčeném 
vozidle, nemá-li samostatný zavazadlový prostor, 

 a předložíte důkaz o násilném vniknutí do vozidla potvrzený 
policejním hlášením. 

5. Ztráta či poškození způsobené zdržením, zabavením nebo zadržením 
celními nebo jinými úřady.

6. Nároky, které nejsou podložené originálem dokladu o koupi či 
vlastnictví nebo oceněním pro účely pojištění (získaným před ztrátou) 
ztracených, odcizených či poškozených předmětů.

7. Nároky vzniklé při ztrátě nebo krádeži na místě, kde jste ubytovaní, 
není-li důkaz o násilném vniknutí potvrzený policejním hlášením.

8. Nároky vzniklé při ztrátě, krádeži nebo poškození obchodního 
vybavení přepravovaného jako náklad s nákladním listem. 

9. Nároky vzniklé v důsledku škody způsobené únikem sypké nebo teku-
té látky, kterou přenášíte spolu s osobním majetkem nebo v zavazadle.

10. Ztráta, krádež nebo poškození šeků, cestovních šeků, hotovosti, poš-
tovních a peněžních poukázek, předplacených kuponů či poukázek, 
jízdenek a letenek, kreditních/debetních nebo charge karet.

11. Ztráta, krádež či poškození volných drahých kamenů, kontaktních či 
korneálních čoček, brýlí, sluchových protéz, zubních nebo zdravotních 
pomůcek, kosmetiky, starožitností, hudebních nástrojů, dokumentů, 
rukopisů, cenných papírů, zboží podléhajícího zkáze, jízdních kol 
a poškození zavazadel (s výjimkou případů, kdy jsou zavazadla zcela 
nepoužitelná v důsledku jednoho případu poškození).

12. Ztráta či poškození způsobené prasknutím, poškrábáním, rozbitím 
nebo poškozením porcelánu, skla (pokud nejde o sklo v hodinkách, 
fotoaparátu a dalekohledu) nebo jiných křehkých předmětů, s výjimkou 
škod způsobených ohněm, krádeží či nehodou letadla, plavidla, vlaku 
či vozidla, ve kterém byly přepravovány.

13. Ztráta, krádež či poškození prostředků obživy, motorových zařízení 
a předmětů týkajících se Vašeho podnikání, obchodu, profese nebo 
povolání.

14. Ztráta či poškození způsobené běžným opotřebením, znehodnoce-

ním, atmosférickými či klimatickými podmínkami, moly, škůdci, čištěním, 
opravou či rekonstrukcí, mechanickou poruchou či poruchou elektroni-
ky nebo poškozením tekutinou.

15. Ztráta nebo poškození způsobené poklesem hodnoty, změnami směn-
ných kurzů či nedostatky kvůli chybě nebo zanedbání.

16. Veškerá vyloučení uvedená v oddílu 7. OBECNÉ VÝLUKY.

20. ČÁST L – GOLFOVÉ VYBAVENÍ

DEFINICE – platné v této části

Golfové vybavení
– golfové hole, míčky, bag (vak), vozík a boty zakoupené jako nové 
v minimální hodnotě 75 EUR a plně zaplacené Vaší kartou s pojistným 
krytím před méně než 12 měsíci.

Krádež
– jakákoliv krádež za použití násilí, výhrůžky násilím, napadení nebo 
vloupáním třetí strany.

Vy/Váš
– držitel karty.

NA CO SE VZTAHUJE POJISTNÉ KRYTÍ
Zaplatíme Vám částku do výše uvedené v Tabulce pojistných plnění 
po krádeži Vašeho golfového vybavení, které bylo odcizeno během 
cesty buď: 
1. třetí stranou, která Vám na veřejnosti nebo ve sportovním zařízení 

vyhrožovala nebo použila násilí; nebo 
2. při vloupání do hotelu, ubytovacího či sportovního zařízení.
Maximální částka, kterou zaplatíme za jeden předmět, je uvedena v Ta-
bulce pojistných plnění.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
1. Všechny případy krádeže golfového vybavení musíte nahlásit místní 

policii do 24 hodin a musíte získat písemné hlášení. 
2. Je-li golfové vybavení odcizeno v době, kdy je v držení sportovní-

ho zařízení nebo hotelu, musíte zařízení či hotelu písemně oznámit 
podrobnosti krádeže a získat oficiální hlášení od příslušného místního 
úřadu. 

3. Musíte nám předložit originál dokladu o koupi s použitím Vaší karty 
s pojistným krytím a opodstatnit tak svůj nárok.

4. Výše platby bude odpovídat hodnotě golfového vybavení v době 
krádeže. Bude odečtena částka za běžné opotřebení a ztrátu hodno-
ty podle stáří majetku.

5. Nároky za golfové vybavení, které je součástí páru nebo sady, 
budou uhrazeny do výše kupní ceny páru nebo sady, pokud se 
předměty nedají používat samostatně a nemohou být samostatně 
nahrazeny.

6. Všechny podmínky uvedené v oddílu 6. OBECNÉ PODMÍNKY.

NA CO SE POJISTNÉ KRYTÍ NEVZTAHUJE
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1. Profesionální golfové vybavení, motorizované golfové vybavení. 
2. Krádež Vašeho golfového vybavení zakoupeného před uzavřením 

pojištění.
3. Pronajaté golfové vybavení.
4. Vaše nedbalé či nebezpečné jednání.
5. Golfové vybavení odcizené během přepravy v motorovém vozidle 

nebo na motorovém vozidle.
6. Nároky, ke kterým nedoložíte originál dokladu o koupi s použitím 

Vaší karty s pojistným krytím.
7. Nároky vzniklé při krádeži ve Vašem hotelu, prázdninovém proná-

jmu či sportovním zařízení, není-li důkaz o násilném vniknutí potvrzený 
policejním hlášením.

Veškerá vyloučení uvedená v oddílu 7. OBECNÉ VÝLUKY.

21. ČÁST M – NAPADENÍ U BANKOMATU

DEFINICE – platné v této části

Napadení
– pohrůžka fyzickým násilím nebo fyzické násilí spáchané třetí stranou 
(osobou, která není blízkým příbuzným) s cílem Vás připravit o Vaši 
kartu s pojistným plněním a hotovost. 

NA CO SE VZTAHUJE POJISTNÉ KRYTÍ
Zaplatíme částku do výše uvedené v Tabulce pojistných plnění, pokud 
budete napadeni a bude Vám odcizena hotovost, kterou jste vybrali 
z bankomatu kartou s pojistným krytím i karta s pojistným krytím 
do šesti hodin od výběru. 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
1. Napadení musíte nahlásit místní policii do 24 hodin od útoku či 

loupeže a musíte získat písemné hlášení, které obsahuje číslo případu 
a podrobnosti krádeže karty s pojistným krytím.

2. Musíte incident nahlásit AXA Assistance do 72 hodin od útoku/loupeže.
3. Musíte předložit důkaz o částce, datu a času výběru z bankomatu.
4. V případě napadení musíte předložit lékařské zprávy nebo oficiální 

výpověď svědka popisující okolnosti napadení opatřenou datem 
a podpisem, celým jménem svědka, datem a místem narození, adresou 
a povoláním, spolu s oficiálním dokladem potvrzujícím totožnost svěd-
ka a podpis, jako je pas nebo řidičský průkaz.

5. Všechny podmínky uvedené v oddílu 6. OBECNÉ PODMÍNKY.

NA CO SE POJISTNÉ KRYTÍ NEVZTAHUJE
1. Hotovost, kterou jste vybrali více než 6 hodin před napadením, nebo 

k jejímuž výběru jste nepoužili kartu s pojistným krytím.
2. Veškerá vyloučení uvedená v oddílu 7. OBECNÉ VÝLUKY.

22. ČÁST N – OCHRANA KOUPĚ

DEFINICE – platné v této části

Způsobilý předmět
– předmět zakoupený držitelem karty výlučně pro osobní potřebu 
(včetně darů), jehož cena byla v plné výši (100 %) odečtena z účtu karty 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen MasterCard World Elite držitele karty, 
a není uveden v oddílu NA CO SE POJISTNÉ KRYTÍ NEVZTAHUJE v této 
části. 

Kupní cena 
– částka uvedená na výpisu karty Friedrich Wilhelm Raiffeisen MasterCard 
World Elite nebo příjmovém dokladu na způsobilý předmět z prodejny, 
na minimálně 100 EUR (nižší z částek).

NA CO SE VZTAHUJE POJISTNÉ KRYTÍ
V případě ztráty způsobilého předmětu při odcizení, požáru, nehodě 
do 90 dnů od koupě Vám předmět dle Vaší volby vyměníme, opravíme 
nebo na účet držitele karty připíšeme částku, která nepřekročí kupní 
cenu způsobilého předmětu ani částku za jeden předmět uvedenou 
v Tabulce pojistných plnění, podle toho, která bude nižší. Nezaplatíme 
částku vyšší, než je částka uvedená v Tabulce pojistných plnění za 
jednu událost, ani víc, než je maximální částka uvedená v Tabulce pojist-
ných plnění za jakékoliv období 365 dnů.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
1. Ochrana koupě poskytuje pojistné krytí u nároků nebo částí nároků, 

které nejsou kryty jinými zárukami, pojištěním či odškodněním, v rámci 
uvedených omezení odpovědnosti.

2. Nároky za způsobilý předmět, který je součástí páru nebo sady, 
budou uhrazeny do výše kupní ceny páru nebo sady, pokud se 
předměty nedají používat samostatně a nemohou být samostatně 
nahrazeny.

3. Zakoupíte-li způsobilý předmět jako dar pro někoho jiného, vyplatíme, 
pokud si to budete přát, plnění příjemci daru, podáte-li žádost o nárok Vy.

4. Musíte jednat pozorně a podniknout všechny přiměřeně dostupné kro-
ky, abyste předešli krádeži nebo poškození způsobilého předmětu.

5. Zašlete nám, na naši žádost a na vlastní náklady, poškozený 
způsobilý předmět nebo část páru či sady a postoupíte práva na 
náhradu škody odpovědnou stranou do částky, kterou jsme zaplatili.

6. Musíte doložit, že nárok nebyl zaslán do jiných pojišťoven.
7. Musíte nám předložit originál příjmového dokladu z obchodu, originál 

dokladu o koupi kartou, originál výpisu z účtu, ve kterém je uvedena 
transakce, a policejní hlášení.

8. Všechny podmínky uvedené v oddílu 6. OBECNÉ PODMÍNKY.

NA CO SE POJISTNÉ KRYTÍ NEVZTAHUJE
1. Ztracené předměty, které nesouvisí s krádeží, požárem ani škodou 

způsobenou při nehodě.
2. Záhadné zmizení předmětů.
3. Krádež nebo škoda způsobená podvodem, špatným zacházením, 

nedbalostí či nedodržování pokynů výrobce.
4. Předměty, které byly před zakoupením používány, změněny nebo 

podvodně zakoupeny držitelem karty.
5. Škody způsobené vadami produktu.
6. Náklady na opravy, které neprovedla pracoviště schválená AXA 
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Assistance.
7. Odcizené předměty, které nebyly nahlášeny policii do 48 hodin od 

zjištění a nebylo získáno písemné hlášení.
8. Předměty ponechané bez dozoru na veřejně dostupném místě.
9. Ztráta nebo poškození při běžném opotřebení nebo poškození při 

běžném užívání či používání při sportu a hrách (například golfové 
či tenisové míčky nebo jiné spotřební zboží používané při sportu 
a hrách).

10. Motorová vozidla, motocykly, jízdní kola, lodě, karavany, přívěsy, 
vznášedla, letadla a jejich příslušenství.

11. Ztráta nebo poškození způsobené radioaktivitou, vodou, vlhkostí, 
zemětřesením, nevysvětlitelným zmizením či výrobní chybou.

12. Odcizení, ztráta nebo poškození, když je předmět pod dohledem, 
v rukou či svěřen do péče třetí straně, které to nedovolují bezpečností 
předpisy.

13. Předměty, které držitel karty ani jiná strana určená držitelem 
karty neobdrželi.

14. Ztráty na majetku, pozemku nebo budově, s výjimkou případů, kdy 
bylo při vstupu na pozemek nebo do budovy použito násilí a byla tak 
na pozemku či budově způsobená materiální škoda.

15. Přímá krádež nebo poškození předmětů v motorovém vozidle nebo 
škoda vzniklá v důsledku krádeže tohoto vozidla.

16. Ztráta způsobená vyhlášenou či nevyhlášenou válkou, zabavením 
vládním nebo veřejným úřadem nebo vzniklá v důsledku nezákonného 
jednání.

17. Ztráta šperků, hodinek, vzácných kovů a drahokamů ze zavazadla, 
s výjimkou případů, kdy nesl držitel karty zavazadlo v ruce a dohlí-
žel na ně nebo na ně dohlížel spolucestující, kterého držitel karty 
znal dříve.

18. Služby a nehmotný majetek, hotovost, cestovní šeky, vstupenky, doku-
menty, bankovky, stříbro a zlato.

19. Umění, starožitnosti, cenné mince, známky a sběratelské předměty.
20. Zvířata, rostliny, potraviny, zboží podléhající zkáze či trvalé instalace.
21. Elektronika a vybavení, mimo jiné včetně osobních stereo přehrávačů, 

MP3/4 přehrávačů, počítačů a počítačového vybavení, které se 
nachází na Vašem pracovišti, a předmětů používaných k podnikání.

22. Občanské nepokoje, stávky, pracovní a politické nepokoje.
23. Předměty zaslané poštou nebo kurýrem, dokud nejsou doručené, 

zkontrolované, zda nejsou poškozené, a přijaté na adrese doručení.
24. Předměty zakoupené přes internet, s výjimkou místního registrovaného 

pracoviště.
25. Krádež či náhodné poškození předmětů, které jsou pojištěné na tako-

vou krádež či poškození jiným pojištěním nebo byly podmínky tohoto 
jiného pojištěný porušeny nebo byla náhrada výrazně vyšší.

26. Veškerá vyloučení uvedená v oddílu 7. OBECNÉ VÝLUKY. 

23. ČÁST O – OCHRANA NEJLEPŠÍ CENY

DEFINICE – platné v této části

Datum nároku 
– den, kdy seženete v prodejně identický dostupný předmět v zemi 

trvalého pobytu. 

Způsobilý předmět
– předmět stejného jména či značky obchodníka nebo výrobce, zakou-
pený Vámi výlučně pro osobní potřebu (včetně darů), s minimální kupní 
cenou 50 EUR, která byla v plné výši odečtena z Vaší karty s pojistným 
plněním v rámci jedné transakce obchodu, není-li tento předmět uveden 
mezi předměty, na něž se pojištění nevztahuje. 

Požadované dokumenty
– originál příjmového dokladu z prodejny, originál dokladu o koupi 
kartou, originál výpisu z účtu, ve kterém je uvedeno, že transakce týkající 
se způsobilého předmětu byla plně uhrazena Vaší kartou s pojist-
ným krytím, a důkaz o nižší ceně identického způsobilého předmětu. 
Důkaz musí zahrnovat písemný doklad z prodejny, který potvrzuje, že 
je způsobilý předmět pro veřejnost nabízen za nižší cenu v každé 
prodejně v zemi trvalého pobytu (například celá reklama nebo leták 
z prodejny, ve kterém je uvedena přesná cena, popis produktu a ověřitel-
ná data zahájení a ukončení). 

Prodejna
– místo, kam můžete fyzicky vstoupit a koupit zboží v zemi trvalého 
pobytu. Takovým místem nejsou internetové stránky, zásilkové společnosti 
ani aukce či trhy. 

NA CO SE VZTAHUJE POJISTNÉ KRYTÍ
Uhradíme rozdíl mezi původní cenou zaplacenou za způsobilý předmět 
a nižší prodejní cenou za identický způsobilý předmět (datum výroby, 
model i identické příslušenství), který najdete v kterékoliv prodejně, pokud 
slevu objevíte do 30 dnů od koupě a bude se rovnat částce 50 EUR nebo 
bude vyšší než 50 EUR.

Nezaplatíme částku vyšší než je maximální částka uvedená za způsobi-
lý předmět v rozpisu plnění za jednu událost, ani víc, než je maximální 
částka uvedená v rozpisu plnění za jakékoliv období 365 dnů.

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY
1. Počet koupí, které smíte uskutečnit, není omezen.
2. Původní maloobchodní cena za předmět musí být minimálně 50 EUR. 
3. Předmět musí být v plné výši zaplacen Vaší kartou s pojistným krytím.
4. Předmět musí být zakoupen v prodejně, která se fyzicky nachází 

v zemi trvalého pobytu, s výjimkou prodejen v bezcelní zóně, 
a nesmí být uveden mezi předměty, na něž se pojištění nevztahuje. 

5. Pojištění se vztahuje pouze na předměty určené k osobnímu použití.
6. Ochrana koupě poskytuje pojistné krytí u nároků, které nejsou kryty 

jinými zárukami nízkých cen, pojištěním či odškodněním, v rámci uvede-
ných omezení odpovědnosti.

7. Všechny podmínky uvedené v oddílu 6. OBECNÉ PODMÍNKY.

NA CO SE POJISTNÉ KRYTÍ NEVZTAHUJE
1. Způsobilé předměty zakoupené mimo zemi trvalého pobytu 

nebo předměty, u nichž byla sleva nalezena mimo zemi trvalého 
pobytu.
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2. Incidenty, které nemohou být doloženy na základě existujících doku-
mentů.

3. Předměty k prodeji v prodejně, která patří do stejného řetězce na 
jiném místě, kde je nabízejí za nižší cenu.

4. Předměty, které byly před zakoupením používány či změněny, nebo 
byly Vámi zakoupeny podvodně či nezákonně.

5. Služby nebo nehmotný majetek.
6. Hotovost, cestovní šeky, vstupenky (tikety), dokumenty, bankovky, 

převoditelné cenné papíry, akcie, mincovní kov, stříbro a zlato.
7. Umění, starožitnosti, kožešiny, cenné mince, známky, jedinečné a sbě-

ratelské předměty.
8. Šperky, drahé kovy a drahokamy.
9. Předměty na zvláštní objednávku nebo poštovní zásilky.
10. Zvířata, rostliny a jiné živé organismy.
11. Potraviny či zboží podléhající zkáze, palivo.
12. Trvalé instalace, například ovladače garážových vrat nebo poplašná 

zařízení.
13. Osobní počítače, počítače, notebooky, tablety, elektronické čtečky, 

mobilní telefony (a další druhy přenosných komunikačních zařízení), 
palmtopy a jejich části nebo příslušenství.

14. Všechny druhy nahrávek (zvuk, fotografie, video, digitální a počítačový 
software).

15. Všechny druhy motorových vozidel, jízdní kola, plavidla, karavany, 
přívěsy, vznášedla, letadla a jejich části nebo příslušenství a spotřební 
produkty potřebné k jejich používání a údržbě.

16. Předměty určené k obchodním, profesionálním a komerčním účelům.
17. Oblečení.
18. Dovolená nebo výlety (exkurze).
19. Pozemek, budovy, domy nebo byty.
20. Předměty získané v aukci, včetně aukčních internetových stránek a tele-

vizních pořadů. 
21. Předměty dostupné pouze na internetových stránkách a nedostupné 

za stejnou cenu v prodejně. 
22. Předměty zakoupené ve výprodeji při ukončení podnikání, sezónním 

výprodeji nebo výprodeji pouze za hotovost.
23. Předměty, které byly upraveny pro zákazníka nebo speciálně vyrobeny.
24. Lékařské, zdravotnické, optické či dentální zařízení či vybavení nebo 

farmaceutické produkty.
25. Poplatky za taxi službu, doručení, přepravu a jiné manipulační poplatky.
26. Výlohy za ošetření.
27. Předměty, u kterých byla špatně stanovena cena nebo obsahovaly 

chyby či opomenutí.
28. Předměty z prodejen v bezcelní zóně či zóně, kde se prodává zboží 

bez daně nebo se sníženou sazbou daně.
29. Veškerá vyloučení uvedená v oddílu 7. OBECNÉ VÝLUKY.

24. PODMÍNKY UPLATNĚNÍ NÁROKU

1. Přečtěte si prosím příslušnou část pojistných krytí a ujistěte se, na co se 
vztahují a na co nikoliv, zaměřte se především na podmínky, omezení 
a vyloučení.

2. Uplatnění nároku

a) Dojde-li k mimořádné události, zavolejte nejdříve AXA Assi-
stance na telefonní číslo (+420) 228 880 950 (platby za lehká 
onemocnění a zranění hradíte Vy a poté žádáte o proplacení).

b) S dotazy ohledně nároků volejte naši asistenční linku na telefon-
ním čísle (+420) 228 880 950 (Pondělí – Pátek 9:00 – 17:00), 
na které obdržíte formulář nároku. Zde uvedete:

 – své jméno,
 – číslo své karty s pojistným plněním,
 – stručný popis Vašeho nároku.

Žádáme Vás, abyste nás informovali do 28 dnů od doby, kdy jste se do-
zvěděli o incidentu či ztrátě, která dává vznik nároku, a co nejdříve nám 
předali svůj vyplněný formulář a veškeré doplňující informace.
3. Doplňující informace
 Musíte předložit všechny originály faktur, příjmových dokladů a výpisů 

atd. Zkontrolujte zvláštní podmínky a podrobnosti ohledně důkazní 
dokumentace, kterou nám musíte předložit, v části, podle které nárok 
uplatňujete.

 Vždy je doporučeno ponechávat si kopie veškerých dokumentů, které 
nám zašlete.

4. Zástupce projednávající nároky
 Abychom dosáhli rychlého a spravedlivého narovnání nároků, bude pro 

nás možná nezbytné určit zástupce, který se bude nárokem zabývat.

25. PODÁNÍ STÍŽNOSTI

UPOZORNĚTE NA SEBE
Jsme odhodláni Vám poskytovat výjimečnou úroveň služeb a péče 
o zákazníky. Uvědomujeme si, že se vždy všechno nepovede a že mohou 
nastat okolnosti, kdy máte pocit, že jsme Vám neposkytli služby, jaké jste 
očekávali. Když k tomu dojde, chceme se o tom dozvědět, abychom se 
mohli pokusit situaci napravit.
KDYŽ NÁS BUDETE KONTAKTOVAT:
Uveďte prosím své jméno a kontaktní telefonní číslo. Uveďte číslo své kar-
ty s pojistným krytím nebo číslo nároku. Popište prosím jasně a srozumi-
telně důvod své stížnosti.

KROK Č. 1 – PODÁNÍ STÍŽNOSTI
Kontaktujte AXA Assistance na telefonním čísle (+420) 228 880 950. 
Předpokládáme, že většina stížností bude vyřízena rychle a uspokojivě 
v této fázi, ale pokud nebudete spokojeni, můžete pokračovat:

KROK Č. 2 – KONTAKTOVÁNÍ ŘEDITELSTVÍ CESTOVNÍHO POJIŠ-
TĚNÍ AXA
Pokud je Vaše stížnost jednou z těch, které nemohly být vyřízeny v této 
fázi, kontaktujte vedoucího péče o zákazníky ve svém jazyce. Ten zahájí 
vyšetřování jménem generálního ředitele: AXA Assistance CZ, Hvězdova 
1689/2a, 140 62 Praha 4, Czech Republic, Attention: Complaints De-
partment. Můžete také napsat zprávu na e-mailovou adresu: 
info@axa-assistance.cz.
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26. POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Při využívání tohoto pojištění souhlasíte také s tím, že můžeme:
a)  sdělovat informace o Vás a Vašich pojistných plněních – včetně 

informací o Vašem zdravotním stavu – společnostem ve skupině AXA 
Assistance na celém světě, našim partnerům, poskytovatelům služeb 
a zástupcům, a tyto subjekty mohou uvedené informace používat 
k tomu, abychom mohli spravovat a poskytovat Vaše pojistná plnění, 
zpracovávat a vybírat náležité platby a zajišťovat prevenci podvodů;

b) provádět výše zmíněné úkony v rámci Evropské unie (EU) i mimo ni. 
To znamená také zpracovávání Vašich údajů v zemích, ve kterých 
zákony o ochraně osobních údajů nejsou tak komplexní jako v EU. 
My však podnikneme příslušné kroky k zajištění stejné (nebo odpo-
vídající) úrovně ochrany Vašich údajů v zemích mimo EU, jako je 
úroveň ochrany v EU;

c)  sledovat či nahrávat Vaše telefonní hovory týkající se pojistného krytí, 
abychom zajistili stálou úroveň služeb a spravování účtů.

 Používáme pokročilé technologie a dobře stanovené postupy pro za-
městnance, abychom mohli zajistit rychlé, správné a úplné zpracování 
Vašich údajů v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních 
údajů.

 Chcete-li vědět, jaké informace o Vás skupina AXA Assistance uchová-
vá, napište na adresu:

 AXA Travel Insurance, Head of Customer Care, The Quadrangle,  
106-118 Station Road, Redhill, RH1 1PR, United Kingdom (Velká Británie).

 Tato služba může být zpoplatněna, jak dovoluje zákon. Informace, 
o kterých zjistíme, že jsou chybné, budou okamžitě opraveny.

27. UKONČENÍ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÝCH KRYTÍ

1. Pokud tato plnění nesplní požadavky držitele karty, má právo 
pojistná plnění ukončit bez poplatků odevzdáním karty s pojistným 
krytím na pobočku Raiffeisenbank a.s., ve které mu byla karta vysta-
vena, do 30 dnů od obdržení dokumentů k pojistným plněním. Pokud 
držitel karty nevyužije práva pojistná plnění ukončit, bude pojištění 
platné do konce doby pojistného krytí.

2. Pojistné krytí adresáta plnění skončí automaticky za následujících 
okolností:

a) v případě, že platnost karty s pojistným krytím nebo jiných plnění, 
která souvisí s kartou s pojistným krytím a vztahují se k adresáto-
vi plnění, nebude prodloužena nebo bude pojistníkem zrušena; 

b) v případě, že platnost pojistné smlouvy nebude prodloužena nebo 
bude ukončena.

3. Žádná částka nebude vyplacena a žádné krytí se nebude uplatňovat 
v rámci tohoto pojištění, pokud v době, kdy dojde k incidentu nebo 
začne platit dohoda o pronájmu vozidla, v jehož důsledku dojde ke 
ztrátě, na kterou se vztahuje pojistné krytí v rámci tohoto pojištění, 
bude smlouva mezi pojistníkem a pojistitelem ukončena.
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