
INFORMACE O VAŠÍ POJISTCE

Vážený zákazníku,

rádi bychom Vás informovali o pojistiteli a důležitých podmínkách pojistné smlouvy (článek 
3 švýcarského zákona o pojistných smlouvách).

Kdo jsou Vaši smluvní partneři?
Nositelem rizika je tato pojišťovna: Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft 
AG, Dufourstrasse 40, CH-9001 St.Gallen. U tohoto pojištění je příslušnou pojišťovnou: 
Europäische Reiseversicherung (uvedená ve Všeobecných pojišťovacích podmínkách ERV), 
pobočka pojišťovací společnosti Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG se 
sídlem v St. Alban-Anlage 56, Postfach, CH-4002 Basel.

Kdo je pojistníkem?
Pojistníkem je společnost HHD AG, Sägereistrasse 27, CH-8152 Glattbrugg.

Jaká rizika jsou pojištěna a jaký rozsah má pojistná ochrana?
Události, při kterých je ERV povinna poskytnout pojistné plnění, jsou uvedeny v příslušných 
Všeobecných pojistných podmínkách (AVB).

V čem spočívá pojistné plnění?
Výše, popř. maximální limit a druh pojistného plnění jsou uvedeny v pojistné smlouvě, 
pojistce a příslušných Všeobecných pojistných podmínkách. To samé platí pro případnou 
spoluúčast a čekací lhůty.

Jaké osoby jsou pojištěny? 
Společnost ERV poskytuje na základě hromadné smlouvy uzavřené s pojistníkem pojistnou 
ochranu osobám uvedeným na potvrzení o pojištění včetně práva přímo uplatňovat pohle-
dávky vyplývající z pojistného plnění. 
Pojištěné osoby jsou specifikovány v potvrzení o pojištění a ve Všeobecných pojistných 
podmínkách (AVB).

Jaká je výše pojistného? 
Pojistné hradí pojistník.

Jaké povinnosti mají pojištěné osoby?
Mezi podstatné povinnosti pojištěných osob patří zejména následující:
• Nastane-li pojistná událost, je třeba ji neprodleně ohlásit společnosti ERV.
•  Při jednání se společností ERV, např. při objasňování škodní události, jsou pojistník i 

pojištěné osoby povinny spolupracovat (povinnost součinnosti).
•  V případě škodní události je třeba přijmout veškerá přiměřená opatření k minimalizaci a 

objasnění škody (povinnost ke zmírnění škody).
•  Povede-li změna podstatných skutečností uvedených v žádosti o pojištění a pojistce ke 

zvýšení rizika, je třeba tuto skutečnost neprodleně oznámit společnosti ERV (zvýšení rizika). 

Kdy pojištění začíná a končí?
Pojištění začíná v okamžiku přistoupení k hromadné smlouvě a končí podle údajů uvedených 
na potvrzení o pojištění.

Kde se můžete ptát na vaše pojištění?
Telefon: +41 58 275 22 10, Fax: +41 58 275 27 30,  E-mail: info@erv.ch

Proč dochází ke zpracování, předávání a archivaci osobních údajů?
Které osobní údaje jsou zpracovávány?
Shromažďování a zpracovávání osobních údajů slouží k provádění pojistných obchodů, k dis-
tribuci, prodeji, správě, zprostředkování produktů/ služeb, kontrole rizik, jakož i ke zpracování 
pojistných smluv a všech souvisejících vedlejších činností.

Údaje jsou získávány, zpracovávány, archivovány a odstraňovány fyzicky nebo elektronicky 
podle zákonných předpisů. Údaje, které se týkají obchodní korespondence, se musejí archi-
vovat alespoň po dobu 10 let od ukončení smlouvy a údaje o škodních událostech se musejí 
archivovat alespoň po dobu 10 let od likvidace škodní události.

V zásadě se pracuje s následujícími kategoriemi dat: Údaje o zájemcích, údaje o klientech, 
údaje o smlouvách a škodních událostech, zdravotní údaje, údaje o poškozených a nároko-
vatelích, a údaje o inkasu plateb.
Společnost ERV je zmocněna všechny tyto údaje v nezbytném rozsahu předávat dále 
spolupojistitelům a zajišťovatelům, úřadům, pojišťovacím společnostem a ústavům, cen-
trálním informačním systémům pojišťovacích společností, dalším organizačním jednotkám 
koncernu, spolupracujícím partnerům, nemocnicím, lékařům, externím znalcům a dalším 
zúčastněným osobám v tuzemsku i zahraničí a od všech těchto subjektů získávat infor-
mace. Zmocnění zahrnuje zejména fyzickou a elektronickou archivaci dat, použití dat ke 
stanovení výše pojistného, pro určení rizika, pro zpracování pojistných případů, pro boj proti 
pojistným podvodům, pro statistické vyhodnocení a v rámci koncernu včetně spolupracu-
jících partnerů i pro marketingové účely včetně vytváření klientských profilů sloužících k 
vytváření nabídek individuálních produktů pro žadatele.

Čemu je třeba dále věnovat pozornost?
V každém případě je rozhodující vždy konkrétní pojistná smlouva.

Pro zjednodušení se v celém textu používá u podstatných jmen označujících muže i ženy 
pouze mužská forma.

V případě pochybností je pro výklad a obsah veškeré dokumentace rozhodující pouze 
německá verze.

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY (AVB) E332 

1 OBECNÁ USTANOVENÍ
2 STORNOVACÍ NÁKLADY
3 SLOVNÍČEK POJMŮ

1 OBECNÁ USTANOVENÍ     

1.1  Pojištěné osoby
   Pojištěnými osobami jsou osoby uvedené na potvrzení rezervace vystaveném pojist-

níkem a dále osoby, které během trvání pojištění tyto osoby doprovázejí a společně s 
nimi ve stejnou dobu obývají nájemní objekt rezervovaný u pojistníka.

1.2 Rozsah platnosti
  Pojistná ochrana platí po celém světě.

+  Pojištěny nejsou události,
  a)   které nastaly nebo byly rozpoznatelné již v okamžiku provádění rezervace 

nájemního objektu. Vyhrazena jsou ustanovení podle bodu 2.2 D;
  b)   které vzniknou v souvislosti s nemocemi nebo úrazy, které v okamžiku jejich vz-

niku nejsou diagnostikovány lékařem a doloženy lékařským osvědčením;
  c)   při kterých posuzující osoba (znalec, lékař atd.), který činí závěry o škodní 

události, je přímým beneficientem pojištěné osoby nebo je s pojištěnou osobou 
v příbuzenském vztahu;

  d)   které jsou důsledkem válečných událostí nebo  terorismu;
  e)  které mají souvislost s únosem;
  f)   které jsou důsledkem úředních rozhodnutí (vazba nebo zákaz vycestování, 

uzavření vzdušného prostoru atd.);
  g) které se přihodí v souvislosti s účastí na
    •  soutěžích, závodech, automobilových závodech nebo trénincích s motorovými 

vozidly nebo loděmi, 
    •  soutěžích nebo trénincích v souvislosti s profesionálním sportem nebo s ext-

rémními druhy sportu,
    •  turistických zájezdech a horských túrách s přenocováním v nadmořské výšce 

nad 4.000 m 
    • expedicích,
    •  riskantních akcích (adrenalinové akce), při kterých se člověk vědomě vystavuje 

obzvláště velkému nebezpečí;
  h)   které nastanou při řízení motorového vozidla nebo lodě bez zákonem předepsaného 

řidičského oprávnění nebo pokud není přítomen zákonem předepsaný doprovod;
  i)   byly způsobeny úmyslným nebo hrubě nedbalým jednáním nebo opominutím 

nebo jejichž příčinou je nedodržení všeobecně obvyklé zásady opatrnosti;
  k)   které vznikly pod vlivem alkoholu, drog, omamných prostředků nebo léčiv.
  l)   které vznikly v souvislosti s úmyslným spácháním trestného činu nebo přestupku 

nebo pokusu o něj;
  m)  které pojištěná osoba způsobí v souvislosti se sebevraždou, sebepoškozováním 

a pokusem o ně;
  n)   které jsou způsobeny ionizujícím zářením jakéhokoliv druhu, zejména pak zářením 

vznikajícím při přeměně atomového jádra.

1.4 Nároky vůči třetím osobám
A   Je-li pojištěná osoba odškodněna třetí osobou odpovědnou za způsobenou škodu 

nebo jejím pojistitelem, odpadá plnění na základě této smlouvy. Nastoupí-li ERV na 
místo osoby odpovědné za způsobenou škodu, je pojištěná osoba povinna postoupit 
své nároky z odpovědnosti za způsobenou škodu společnosti ERV až do výše jejích 
nákladů.

B   Při vícenásobném pojištění (dobrovolné nebo povinné pojištění) poskytne ERV své 
plnění subsidiárně, ledaže by pojistné podmínky druhého pojistitele rovněž zahr-
novaly doložku o subsidiaritě. V takovém případě se aplikují zákonná ustanovení o 
dvojím pojištění.

C   Existuje-li více pojištění u koncesovaných společností, budou náklady ve svém 
souhrnu uhrazeny pouze jednou.

1.5 Další ustanovení
A  Nároky se promlčují po dvou letech od vzniku škodní události.
B   Místem soudu je pro osobu s oprávněným nárokem výhradně její bydliště nebo sídlo 

společnosti ERV v Bazileji.

ERV storno pojištění



C   Plnění neprávem získané od společnosti ERV je třeba společnosti ERV vrátit do 30 
dnů včetně souvisejících nákladů. 

D   Na tuto pojistnou smlouvu se aplikuje výhradně švýcarské právo, zejména pak Spol-
kový zákon o pojistných smlouvách (VVG).

E   Společnost ERV poskytuje plnění zásadně ve EUR. Pro přepočet cizích měn se použije 
směnný kurz ke dni, ve kterém pojištěná osoba náklady uhradila.

1.6 Povinnosti při škodní události
A  Kontaktujte (vypořádání probíhá v angličtině) 
  •  v případě škodní události oddělení likvidace škodních událostí společnosti ERV, 

Postfach, CH-4002 Basel, telefon +41 58 275 27 27, fax +41 58 275 27 30, 
schaden@erv.ch, 

 •  v případě nouze ASISTENČNÍ CENTRÁLU s 24hodinovovu službou  
na telefonním čísle +41 848 801 803 nebo na bezplatné lince  
+800 8001 8003, Fax +41 848 801 804. Centrála je vám k dispozici 
nepřetržitě (včetně nedělí a svátků). ASISTENČNÍ CENTRÁLA vám poradí jak 
správně postupovat  a zorganizuje nezbytnou pomoc.

B   Pojištěná/oprávněná osoba je povinna před i po vzniku škodní události učinit vše 
potřebné k odvrácení nebo minimalizaci škody a k jejímu objasnění.

C  Pojistiteli
  • je třeba neprodleně poskytnou požadované informace, 
  • doručit nezbytné dokumenty a 
  •  sdělit bankovní spojení (IBAN bankovního účtu nebo účtu u poštovní banky) – při 

chybějícím bankovním spojení budou náklady na bankovní převod ve výši účtovány 
k tíži pojištěné osoby.

D   Při onemocnění nebo v případě úrazu je třeba neprodleně vyhledat lékaře, informo-
vat jej o cestovních plánech a postupovat podle jeho pokynů. Pojištěná/oprávněná 
osoba je povinna zprostit ošetřující lékaře mlčenlivosti vůči pojistitelům.

E   Při zaviněném porušení povinností při škodní události je pojistitel oprávněn zkrátit 
odškodnění o částku, o kterou by se škoda snížila v případě, že by se postupovalo 
podle stanovených podmínek.

F   Povinnost pojistitele poskytnout plnění zaniká, pokud
  • budou úmyslně uvedeny nepravdivé údaje,
  • budou zamlčeny skutečnosti nebo
  •  nebudou dodány požadované náležitosti (mimo jiné policejní protokol, popis události, 

potvrzení a stvrzenky), a  pojistitel tím bude znevýhodněn.

2 STORNOVACÍ NÁKLADY 

2.1 Zvláštní ustanovení, rozsah platnosti, doba platnosti
   Chronicky nemocné osoby jsou povinny si bezprostředně před provedením rezer-

vace cesty nechat potvrdit lékařským osvědčením, že jsou schopny cestu absolvo-
vat. Pojistná ochrana platí po celém světě a začíná okamžikem rezervace nájemního 
objetu a končí nástupem na pojištěnou cestu (check-in, nástup do rezervovaného 
dopravního prostředku atd.).

2.2 Pojistné události
A   Společnost ERV poskytuje pojistnou ochranu pro případ, že pojištěná osoba nebude 

moci využít rezervované cestovní služby v důsledku níže uvedených událostí, pokud 
tato událost nastala po provedení rezervace nájemního objektu:

  a)   neočekávané závažné onemocnění, těžký úraz, závažné komplikace v těhotenství 
nebo smrt

    • pojištěné osoby,
    • spolucestující osoby, 
    • osoby která není spolucestující, avšak je pojištěnému velmi blízká, 
    •  přímého zástupce na pracovišti, důsledkem čehož je přítomnost pojištěné 

osoby na pracovišti nezbytná;
  b)   stávka (s výjimkou aktivní účasti) na plánované cestovní trase v zahraničí. Nepo-

koje všeho druhu, karanténa, epidemie nebo živelní události v cestovní destinaci, 
pokud konkrétně ohrožují život a majetek pojištěné osoby;

  c)   vážné poškození majetku pojištěné osoby v místě jejího bydliště v důsledku 
požáru, živelní události, krádeže, nebo škod způsobených vodou, takže její 
přítomnost doma je nezbytná;

  d)   výpadek nebo zpoždění (obojí v důsledku technické závady nebo lidského fak-
toru) veřejného dopravního prostředku použitého k dopravě na oficiální místo od-
jezdu (letiště, nádraží, přístav nebo nakládací místo auta) v zemi trvalého bydliště;

  e)  pokud během posledních 30 dnů před odjezdem 
    •  pojištěná osoba neočekávaně nastoupí do trvalého pracovního poměru u no-

vého zaměstnavatele (s výjimkou povýšení atd.) nebo
    •  pojištěná osoba bez svého zavinění obdrží od zaměstnavatele výpověď pra-

covního poměru.
  f)   krádež jízdenek, cestovního pasu nebo průkazu totožnosti;
  g)  těhotenství pojištěné osoby, pokud datum návratu připadá na období po 24. 

týdnu těhotenství nebo pokud je pro cestovní destinaci předepsáno očkování, 
které představuje riziko pro nenarozené dítě, nebo je pro cestovní destinaci vyd-
áno oficiální varování pro těhotné ženy;

  h)   pokud během přímé cesty k nájemnímu objektu dojde k nehodě nebo poruše 
soukromého vozidla nebo vozidla taxi a nebude možné s vozidlem pokračovat 
v cestě. Pojištění se nevztahuje na nepojízdnost vozidla z důvodu nedostatku 
pohonných hmot, popř. ztráty či jiné závady spojené s klíči od vozidla.

C   Není-li osoba, která způsobí storno cesty na základě pojistné události, v příbuzenském 
vztahu s pojištěnou osobou, pak vzniká nárok na plnění pouze za předpokladu, že by 
pojištěná osoba musela podstoupit cestu sama.

D   Trpí-li pojištěná osoba chronickým onemocněním, které samo o sobě v okamžiku 
rezervace nebo uzavření pojistky nepředstavuje překážku v účasti na cestě, uhradí 
ERV vzniklé pojištěné náklady v případě, že bude nutné cestu stornovat kvůli 
neočekávanému, vážnému akutnímu zhoršení této choroby nebo v důsledku tohoto 
chronického onemocnění nastane smrt (s výhradou bodu 2.1).

2.3 Pojistné plnění, spoluúčast
A   Rozhodujícím faktorem pro posouzení nároku na plnění, je událost, která vedla ke 

stornování cesty. Předcházející nebo následující události se nezohledňují.

B   Při vzniku pojistné události společnost ERV uhradí  smluvně stanovené náklady na 
stornování nájemního objektu. 

C   Společnost ERV uhradí vícenáklady za pozdější nástup na cestu, pokud na základě 
pojistné události není možné na cestu nastoupit včas; výše tohoto plnění je ome-
zena výší nájemného. 

  Budou-li uplatněny vícenáklady, zaniká nárok na úhradu stornovacích nákladů.
D   Při každé škodní události s nárokem na odškodnění bude odečtena spoluúčast 

pojištěné osoby ve výši 20 %.

2.4 Výluky z pojištění
  Pojistné plnění je vyloučeno:
  a)   pokud poskytovatel služeb (cestovní kancelář, pronajímatel, pořadatel atd.) stor-

nuje sjednané plnění nebo by jej měl z objektivních důvodů stornovat;
  b)   pokud utrpení, které bylo podnětem ke stornování cesty, představuje komplikaci 

nebo následek lékařského ošetření nebo operace naplánované již v okamžiku 
začátku pojištění nebo rezervace cesty;

  c)   pokud nemoc nebo následky úrazu, operace nebo lékařského zákroku již existo-
valy v okamžiku rezervace cesty a do data odjezdu nedošlo k jejich vyléčení;

  d)   při stornování podle bodu 2.2 A a) bez zdravotní indikace nebo pokud lékařské 
osvědčení nebylo vystaveno v okamžiku prvního možného konstatování nes-
chopnosti k nástupu na cestu nebo bylo docíleno cestou telefonické konzultace;

  e)   pokud stornování cesty na základě psychického nebo psychosomatického ut-
rpení 

    •  nelze doložit zjištěním a lékařskou zprávou vystavenou specializovaným lékařem 
v oboru psychiatrie v den stornování cesty a 

    •  u osob v zaměstnaneckém poměru navíc předložením potvrzení zaměstnavatele 
o nepřítomnosti zaměstnance po celou dobu trvání neschopnosti k nástupu 
na cestu potvrzené lékařem.

2.5 Škodní událost
A   Při vzniku škodní události je nezbytné neprodleně informovat rezervační místo.
B  Společnosti ERV je mimo jiné třeba předložit následující dokumenty:
  •  potvrzení rezervace/fakturu za cestovní služby včetně faktury na stornovací 

poplatky, popř. náklady na pozdější příjezd (originály),
  • podrobné lékařské osvědčení, popř. doklad o úmrtí nebo jiné oficiální potvrzení.

3 SLOVNÍČEK POJMŮ 
A–Z

B  Bydliště/domovský stát
   Pod domovským státem se rozumí země, ve které má pojištěná osoba trvalé bydliště 

nebo místo obvyklého pobytu, popř. jej měla naposledy před nástupem na pojištěný 
pobyt.

E  Epidemie
   Pod epidemií se rozumí infekční choroba (např. chřipka) vyskytující se v nadprůměrné 

míře na omezeném území a po omezenu dobu.

  Expedice
Expedice je několikadenní vědecká výzkumná nebo badatelská cesta do odlehlého 
nebo neprozkoumaného regionu, anebo horská túra od základního táboru až do 
výšky nad 7000 m n.m. Patří sem také výpravy do extrémně odlehlých končin jako 
např. na oba zemské póly, na Špicberky, poušť Gobi, Saharu, do Amazonského pralesa 
nebo Grónska, jakož i průzkum specifických jeskynních systémů.

  Extrémní sport
   Výkon mimořádných sportovních disciplín, při kterých je dotyčná osoba vystavena 

fyzické a psychické zátěži (např. havajský Ironman). 

H  Hrubá nedbalost
   S hrubou nedbalostí jedná ten, kdo poruší základní povinnost opatrnosti, kterou by 

každý příčetný člověk ve stejné situaci dodržoval.

N  Nemoc
   Pod nemocí se rozumí každé zhoršení tělesného, duševního nebo psychického zdraví, 

které není důsledkem úrazu a které vyžaduje lékařské ošetření nebo léčbu nebo má 
za následek pracovní neschopnost.

  Nepokoje jakéhokoliv druhu
   Násilné působení proti osobám nebo majetku u příležitosti srocování, nepokojů nebo 

vřavy.

T  Terorismus
   Pod terorismem se rozumí každé násilné jednání nebo výhrůžka násilím k dosažení 

politických, náboženských, etnických, ideologických nebo podobných cílů. Násilné 
jednání nebo výhrůžka násilím musí mít potenciál šířit strach nebo paniku mezi 
obyvatelstvem nebo jeho částmi nebo vykonávat vliv na vládu nebo státní instituce.

Ú  Úraz
   Pod úrazem se rozumí náhlé, neúmyslné škodlivé působení neobvyklého vnějšího 

faktoru na lidské tělo, které má za následek zhoršení tělesného, duševního nebo 
psychického zdraví nebo smrt.

Z  Zahraničí
  Za zahraničí se nepovažuje země, ve které má pojištěná osoba trvalé bydliště.

  Živelní událost
   Náhlá, nepředvídatelná přírodní událost mající charakter katastrofy. Událost způsobující 

škody je přitom vyvolána geologickými nebo meteorologickými procesy.
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