Cestovní pojištění
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost: Komerční pojištovna

Produkt: Tuzemské cestovní pojištění
k platebním kartám KB

(Komerční pojišťovna, a.s., registrovaná v České republice : 63998017)
Tento dokument slouží pro vaši informaci a poskytuje stručný přehled hlavních záruk a omezení produktu
Tuzemské cestovní pojištění k platebním kartám KB. Dokument nezohledňuje vaše specifické potřeby a
požadavky. Úplné informace o produktu naleznete v předsmluvních a smluvních dokumentech.

O jaký druh pojištění se jedná?
Jedná se o skupinové cestovní pojištění, které je součástí pojistných programů a pojištění Moje cestovní pojištění, Moje cestovní pojištění rodina, Cestovní
pojištění Zlatých osobních karet, Cestovní pojištění prémových karet, Cestovní pojištění ke zlatým kartám, Pojištění Platinum, Pojištění Infinite, Cestovní
pojištění k embosovaným kartám (platí pouze pro Stříbrné firemní karty, Firemní karty Prestige), Cestovní pojištění ke korporátním kartám, Cestovní
pojištění ke zlatým korporátním kartám, Cestovní pojištění Easy k platebním kartám KB a Volitelné cestovní pojištění Easy k platebním kartám KB.
Pojistníkem je Komerční banka. Cestovní pojištění vám poskytne ochranu v nahodilých situacích, které mohou nastat během dovolených či služebních
cest v České republice.

Co je předmětem pojištění?
Úrazové pojištění pro ČR



Poškození úrazem
- s pojistnou částkou 40 000 Kč pro držitele Zlatých karet,
Zlatých firemních karet, Zlatých korporátních karet,
- s pojistnou částkou 60 000 Kč pro držitele platebních
karet Platinum a
- s pojistnou částkou 80 000 Kč pro držitele platebních
karet Infinite.

Pojištění zavazadel pro ČR



Vztahuje se na poškození, zničení, krádež až do výše
15 000 Kč na jednu pojistnou událost (pro dítě 5 000 Kč).

Pojištění nevyužité dovolené



Vztahuje se na předčasný návrat z cesty nebo pobytu
pojištěného v České republice.

Na co se pojištění nevztahuje?






Na cesty do zahraničí
Na cesty, při kterých pojištěný není ubytován v ubytovacím zařízení
Na pobyt na rizikovém pracovišti
Na škody vzniklé v důsledku požití alkoholu či omamných látek
Na škody vzniklé v důsledku úmyslného sebepoškození

Úrazové pojištění se nevztahuje na:
 Tělesná poškození, u kterých je v Klasifikaci plnění uvedeno hodnocení
menší než 4 % (např. pohmožděniny různých částí těla)
Pojištění zavazadel se nevztahuje například na:
 Peníze, cennosti, šperky, doklady
 Krádeže předmětů ze stanu, přívěsu nebo obdobného zařízení majícího
nepevné stěny
 Krádeží předmětů upevněných na střešním nosiči vozidla, a to ani
zamčených (s výjimkou uzamčeného střešního kufru)
Pojištění nevyužité dovolené
 Situace, kdy měl pojištěný již při sjednání pojištění informace o možném
vzniku škodné události
 Škodní událost, která nastala v souvislosti s úmrtím prarodiče pojištěného

Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
!

Děti a partner/ka, manžel/ka držitele karty (pokud jsou pojištěnými
osobami) jsou u některých programů pojištěni pouze, pokud cestují s
držitelem karty

!

V případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení zavazadel je
spoluúčast pojištěného 500 Kč.

!

Komerční pojišťovna, a.s., se sídlem:
nám. Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5, IČO: 63998017
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Každý pojištěný může uplatnit maximálně dvě pojistné události pojištění
poškození úrazem.
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Kde se na mne vztahuje pojistné krytí?


Platnost pojištění je na území České republiky

Jaké mám povinnosti?
-

Bez zbytečného odkladu telefonicky nahlásit pojistnou událost asistenční službě a řídit se jejími pokyny
Poskytnout součinnost při likvidaci pojistné události a poskytnout pojišťovně všechny potřebné údaje, informace a relevantní dokumenty
Absolvovat na naše vyzvání lékařskou prohlídku, pokud ji budeme požadovat

Kdy a jak provádět platby?
-

Za pojištění neplatíte žádný poplatek

Kdy pojistné krytí začíná a končí?
V případě pojistných programů Cestovní pojištění ke zlatým kartám, Pojištění Platinum, Pojištění Infinite, Cestovní pojištění k embosovaným kartám (platí
pouze pro Stříbrné firemní karty, Firemní karty Prestige), Cestovní pojištění ke korporátním kartám, Cestovní pojištění ke zlatým korporátním kartám je
pojištění platné od 11. 5. 2020. V případě pojistných programů Cestovní pojištění Easy k platebním kartám KB a Volitelné cestovní pojištění Easy k
platebním kartám KB je pojištění platné od 1. 7. 2020. V případě cestovního pojištění Moje cestovní pojištění, Moje cestovní pojištění Rodina je pojištění
platné od 1. 5. 2021. V případě Cestovní pojištění Zlatých osobních karet a Cestovní pojištění prémových karet je pojištění platné od 1. 7. 2021. Pojištění
je doplňkovou službou ke kartě.
Pojistné krytí tuzemského cestovního pojištění začíná okamžikem nastoupení na tuzemskou cestu. Pojištění je platné po celou dobu trvání tuzemské
cesty, tj.po dobu čerpání pobytu v ubytovacím zařízení na území ČR. Pojistné krytí končí návratem z tuzemské cesty.
Pojištění končí 31. 12. 2021.

Jak mohu smlouvu vypovědět?
-

Pojištění nemůže být vypovězeno samostatně.

Komerční pojišťovna, a.s., se sídlem:
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INFORMACE PRO ZÁJEMCE O
TUZEMSKÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
K PLATEBNÍM KARTÁM KB
ke dni 1. 5. 2021

Přečtěte si prosím následující informace pečlivě, pomohou vám porozumět podstatě a parametrům kolektivního
cestovního pojištění k platebním kartám. V případě jakýchkoliv otázek nás kontaktujte nebo se obraťte na
bankovního poradce na nejbližší pobočce Komerční banky, a.s.
Toto pojištění je od 11. 5. 2020 do 31. 12. 2021 součástí pojistných programů Cestovní pojištění ke zlatým kartám,
Pojištění Platinum, Pojištění Infinite, Cestovní pojištění k embosovaným kartám (platí pouze pro Stříbrné firemní
karty, Firemní karty Prestige), Cestovní pojištění ke korporátním kartám, Cestovní pojištění ke zlatým korporátním
kartám, a od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2021 součástí pojistného programu Cestovní pojištění Easy k platebním kartám
KB a Volitelné cestovní pojištění Easy k platebním kartám KB (dále jen „Pojistný program“). Od 1. 5. 2021
do 31. 12. 2021 součástí pojištění Moje cestovní pojištění a Moje cestovní pojištění rodina. Od 1. 7. 2021
do 31. 12. 2021 součástí Cestovního pojištění Zlatých osobních karet a Cestovního pojištění prémiových karet.
Podrobnější informace o tomto pojištění naleznete v Pojistných podmínkách k tuzemskému cestovnímu pojištění
k platebním kartám vydaných Komerční bankou, a.s. ze dne 1. 5. 2021 (Pojistné podmínky).
Pokud v tomto dokumentu mluvíme o nás, myslíme tím pojistitele, Komerční pojišťovnu, a.s. Pokud mluvíme o
vás, myslíme tím držitele výše uvedených karet vydaných Komerční bankou, a.s., nebo jiné pojištěné osoby.

Informace o nás
Pojistitel

Kontaktní
údaje

Internetové
stránky
Solventnost
Orgán dohledu
Rozhodné
právo

Komerční pojišťovna, a.s.
se sídlem nám. Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5, Česká republika
registrovaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3362
identifikační číslo 639 980 17
adresa: Komerční pojišťovna, a.s., Palackého 53, 586 01 Jihlava
adresa pro vyřizování Vašich stížností: Komerční pojišťovna, a.s., Kontaktní centrum,
nám. Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5
e-mail: servis@komercpoj.cz
telefon: +420 800 106 610 (bezplatný klientský servis) nebo +420 955 527 999
http://www.kb-pojistovna.cz
https://www.kbpojistovna.cz/cs/o-nas/hospodarske-vysledky
Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
české právo (zejména zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník)

Jazyk

český (pro veškerou dokumentaci i komunikaci)

Spory

příslušné soudy České republiky; pro mimosoudní řešení sporů Česká obchodní inspekce
(www.coi.cz)
či
Kancelář
ombudsmana
České
asociace
pojišťoven
z.ú.
(https://www.ombudsmancap.cz) a pro smlouvy sjednané online také elektronická platforma ODR
(http://ec.europa.eu/odr/

Stížnosti
týkající se
pojištění

Lze adresovat na naše výše uvedené kontaktní údaje; naši reakci vám odešleme nejpozději
do 30 dnů; obrátit se můžete i na Českou národní banku na její výše uvedené adrese (elektronický
formulář pro podání stížnosti je k dispozici na http://www.cnb.cz/).

Doporučení
k rozhodnutí o
pojištění

Tuzemské cestovní pojištění je dočasnou součástí Pojistných programů a pojištění k platebním
kartám KB a je pro vás vhodné, pokud odpovídá vašim požadavkům a potřebám. Toto pojištění je
pro vás vhodné v případě, že cestujete, hodláte nebo můžete cestovat v rámci území České republiky
a rizika spojené např. s úrazem nebo zavazadly nemáte pokryté vůbec nebo dostatečně jiným
pojištěním.
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INFORMACE PRO ZÁJEMCE O
TUZEMSKÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
K PLATEBNÍM KARTÁM KB
ke dni 1. 5. 2021

Informace o pojistníkovi a asistenční společnosti
Pojistník

Asistenční
společnost

Stížnosti
týkající se
nabízení
pojištění

Komerční banka, a.s.
se sídlem Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360
identifikační číslo 453 17 054
AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
Hvězdova 1689/2a, 140 62 Praha 4, Česká republika
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 61910
identifikační číslo 256 95 215
Stížnosti nebo reklamace zákazníků, vás nebo jiných oprávněných osob přijímá kterákoliv pobočka
Komerční banky, a.s. Pokud nejste spokojeni s vyřízením stížnosti nebo reklamace, můžete se obrátit
na útvar Kvalita & Zákaznická zkušenost na adrese Komerční banka, a.s., nám. Junkových 2772/1,
155 Praha 5 – Stodůlky. Pokud nebudete spokojeni s vyřízením stížnosti nebo reklamace
prostřednictvím útvaru Kvalita & zákaznická zkušenost, můžete se obrátit na Ombudsmana Komerční
banky, a.s. Podrobnější informace o způsobu řešení stížností a reklamací naleznete zde:
https://www.kb.cz/cs/podpora/vztahy-se-zakazniky/reseni-stiznosti-a-reklamaci. V případě stížností
na činnost pojistníka, která spočívá v nabízení možnosti stát se pojištěným v rámci tohoto pojištění,
se lze obrátit i na Českou národní banku na adrese Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (elektronický
formulář pro podání stížnosti je k dispozici na www.cnb.cz).

Informace o kolektivním pojištění a jeho struktuře
Kolektivní
pojištění

Přistoupení k
pojištění a jeho
důsledky

Struktura
jednotlivého
pojištění

Úrazové
pojištění –
poškození
úrazem

Limity
pojistného
plnění

Toto pojištění je kolektivním (skupinovým) pojištěním. To znamená, že pojistník nabízí možnost být
v jeho rámci pojištěn kolektivně (tj. více na sobě nezávislým osobám patřícím do stejné skupiny).
V daném případě pojistník nabízí svým klientům platební karty, jejichž součástí je zařazení do
pojištění v rámci kolektivní pojistné smlouvy číslo 2149500001, kterou s námi uzavřel a kterou se toto
pojištění řídí.
Ke kolektivnímu pojištění přistupujete dnem následujícím po dni podpisu Smlouvy o platební kartě
KB či dodatku ke Smlouvě o platební kartě KB. Přistoupením ke kolektivní pojistné smlouvě jste
v rámci kolektivního pojištění pojištěn, nestáváte se však pojistníkem, tj. nejste smluvní stranou
kolektivní pojistné smlouvy a nemůžete s ní nakládat (měnit její obsah,, vypovídat tuto smlouvu či ji
jinak ukončovat); můžete však kdykoli požádat o zrušení služby.
Tuzemské cestovní pojištění k platebním kartám KB je pojistným produktem neživotního pojištění,
který zahrnuje následující rizika:





úrazové pojištění – poškození úrazem
pojištění zavazadel
pojištění nevyužité dovolené

Úrazovým pojištění se myslí poškození zdraví pojištěného úrazem, který nastal v průběhu tuzemské
cesty v době účinnosti pojištění a jenž byl oprávněně uplatněn jako pojistná událost. V případě
poškození úrazem vyplatí pojišťovna příslušný podíl z pojistné částky. Tento podíl určí pojišťovna na
základě aktuálních Klasifikací, které jsou součástí pojistných podmínek k tuzemskému cestovnímu
pojištění k platebním kartám vydaných Komerční bankou, a.s.
Přehled limitů pojistného plnění – úrazové
pojištění

Držitel/ka karty a další pojištěné osoby

Platební karta Infinite

80 000 Kč

Platební karta Platinum

60 000 Kč

Zlatá platební karta, Zlatá firemní karta, Zlatá
korporátní karta

40 000 Kč

Komerční pojišťovna, a.s., se sídlem:
nám. Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5, IČO: 63998017
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INFORMACE PRO ZÁJEMCE O
TUZEMSKÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
K PLATEBNÍM KARTÁM KB
ke dni 1. 5. 2021

Pojištění
zavazadel

Limity
pojistného
plnění

Toto pojištění se vztahuje na cestovní zavazadla a věci osobní potřeby pojištěného běžně užívané
z hlediska délky, charakteru a účelu cesty a též věci, které pojištěný prokazatelně získal během cesty.
Předmět pojištění se pojišťuje na časovou hodnotu (jeho obvyklou cenu v době vzniku pojistné
události).
Přehled limitů pojistného plnění - zavazadla

Držitel/ka karty a další pojištěné osoby

Pro každého pojištěného na jednu pojistnou
událost

15 000 Kč*

Limit pro jednoho pojištěného za celou dobu trvání
pojištění

30 000 Kč (na dítě 10 000 Kč)

Za jednu věc

10 000 Kč

Spoluúčast pojištěného

500 Kč

*pojistný limit pro dítě činí 5 000 Kč

Pojištění
nevyužité
dovolené
Limity
pojistného
plnění

Toto pojištění se vztahuje na předčasný návrat z tuzemské cesty pojištěného. Z pojištění nevyužité
dovolené uhradíme finanční náhradu za každý nevyužitý den pobytu ve výši denní částky uvedené
v přehledu níže, max. však částku ve výši 5 000 Kč.
Přehled limitů pojistného plnění – nevyužitá
dovolená

Držitel/ka karty a další pojištěné osoby

Pojištění nevyužité dovolené

500 Kč/den

Informace o pojištěných osobách, trvání a územní platnosti jednotlivých pojištění
Pojištěné
osoby

Pro pojistné programy Cestovní pojištění ke zlatým kartám, Pojištění Platinum, Pojištění Infinite,
Cestovní pojištění ke korporátním kartám a Cestovní pojištění ke zlatým korporátním kartám
platí, že kromě vás, jako držitele platební karty, jsou pojištěny všechny vaše děti, které jsou
nezaopatřené a zároveň mladší než 21 let v okamžiku nástupu na tuzemskou cestu a osoba, která je
vaší manželkou, manželem, nebo partnerem, či partnerkou ve smyslu zákona o registrovaném
partnerství nebo obdobného zákona jiné země. Vaše děti a partner jsou pojištěni v případě, že
cestují společně s vámi.
Pro pojistné programy Cestovní pojištění k embosovaným kartám, Cestovní pojištění Easy
k platebním kartám KB a Volitelné cestovní pojištění Easy k platebním kartám KB platí, že
kromě vás, jako držitele platební karty, jsou pojištěny i všechny vaše děti, které jsou nezaopatřené,
mladší než 21 let v okamžiku nástupu na tuzemskou cestu a cestují společně s vámi.
Pro Moje cestovní pojištění rodina, Cestovní pojištění Zlatých osobních karet a Cestovní
pojištění prémiových karet platí, že kromě vás, jako držitele platební karty, jsou pojištěny i všechny
vaše děti, které jsou nezaopatřené a zároveň mladší než 21 let v okamžiku nástupu na tuzemskou
cestu, dále pak osoba, která je vaší manželkou, manželem, nebo partnerem, či partnerkou ve smyslu
zákona o registrovaném partnerství nebo obdobného zákona jiné země a dále pak vnoučata, která jsou
nezaopatřená a zároveň mladší než 21 let v okamžiku nástupu na tuzemskou cestu. Vaše děti a
partner jsou pojištěni i v případě, že necestují společně s vámi, vnoučata jsou pojištěna, pouze
v případě, že cestují společně s vámi.
Pro Moje cestovní pojištění platí, že jste pojištěn pouze vy jako držitel platební karty.

Oprávněná
osoba

Oprávněnou osobou k přijetí pojistného plnění jste vy, jakožto držitel karty.

Komerční pojišťovna, a.s., se sídlem:
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INFORMACE PRO ZÁJEMCE O
TUZEMSKÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
K PLATEBNÍM KARTÁM KB
ke dni 1. 5. 2021

Počátek
pojištění

V případě pojistných programů Cestovní pojištění ke zlatým kartám, Pojištění Platinum, Pojištění
Infinite, Cestovní pojištění k embosovaným kartám, Cestovní pojištění ke korporátním kartám
a Cestovní pojištění ke zlatým korporátním kartám se u smluv podepsaných od 11. 5. 2020
držitelé stávají automaticky oprávněnými osobami, kterým budou tyto služby poskytovány, a to dnem
následujícím po dni podpisu smlouvy. U smluv podepsaných do 10. 5. 2020 včetně se toto pojištění
aktivuje automaticky, a to k datu 11. 5. 2020.
V případě pojistného programu Cestovní pojištění Easy k platebním kartám KB a Volitelné
cestovní pojištění Easy k platebním kartám KB se u smluv podepsaných od 1. 7. 2020 stávají
držitelé automaticky oprávněnými osobami, kterým budou tyto služby poskytovány, a to dnem
následujícím po dni podpisu smlouvy. U smluv podepsaných do 30. 6. 2020 včetně se toto pojištění
aktivuje automaticky, a to k datu 1. 7. 2020.
V případě cestovního pojištění Moje cestovní pojištění a Moje cestovní pojištění rodina se u
smluv podepsaných od 1. 5. 2021 stávají držitelé automaticky oprávněnými osobami, kterým budou
tyto služby poskytovány, a to dnem následujícím po dni podpisu smlouvy.
V případě Cestovního pojištění Zlatých osobních karet a Cestovního pojištění prémiových
karet se od 1. 7. 2021 stávají držitelé automaticky oprávněnými osobami, kterým budou tyto služby
poskytovány, v případě nových smluv podepsaných od 1. 7. 2021 se pojištění aktivuje automaticky
dnem následujícím po dni podpisu smlouvy.

Poskytnutí
dokumentace k
pojištění

Sjednáte-li si platební kartu osobně (na pobočce), bude vám dokumentace k tomuto pojištění (tyto
informace, Pojistné podmínky a jiné dokumenty) poskytnuta způsobem, který si při tomto jednání zvolíte
– buď elektronicky (prostřednictvím internetového bankovnictví pojistníka nebo na vámi sdělenou emailovou adresu) nebo v tištěné podobě (na papíře). Sjednáte-li si jednotlivé pojištění online
(prostřednictvím mobilní aplikace či aplikace internetového bankovnictví pojistníka bude vám
dokumentace k tomuto pojištění poskytnuta elektronicky prostřednictvím internetového bankovnictví
pojistníka. Kdykoliv za trvání svého pojištění však můžete požádat o poskytnutí těchto dokumentů
v tištěné podobě.

Územní a
časová
účinnost
pojištění

Pojištění se vztahuje na neomezený počet soukromých a pracovních tuzemských cest
uskutečněných v České republice v době platnosti tohoto pojištění.
Účinnost pojištění nastává okamžikem nastoupení na tuzemskou cestu. Pojištění je platné po celou
dobu trvání tuzemské cesty. Účinnost pojištění končí návratem z tuzemské cesty.

Změny
pojištění

S ohledem na kolektivní povahu tohoto pojištění mohou být podmínky jednotlivých pojištění měněny
bez vašeho souhlasu, a to dohodou mezi pojistníkem a námi. V případě jakýchkoli změn vašeho
pojištění vás bude pojistník nejméně 2 měsíce před jejich účinností informovat.

Informace o pojistném období
Pojistné
období

Pojistné období je jeden kalendářní měsíc.

Informace o způsobech zániku pojištění
Důvody zániku
jednotlivého
pojištění

Konec pojištění nastává okamžikem, kdy platební kartě vyprší doba platnosti, případně kdy držitel z
jakéhokoliv důvodu vrátí platební kartu pojistníkovi, nebo když je držiteli z důvodu výpovědi smluvního
vztahu užívání platební karty zrušeno, zánikem smluvního vztahu, na základě kterého pojištění
vzniklo. Toto tuzemské cestovní pojištění je platné do 31. 12. 2021.

Zánik
kolektivního
pojištění

Kolektivní pojištění můžeme vypovědět my nebo pojistník, a to doručením výpovědi alespoň 6 týdnů
před koncem pojistného období, jehož uplynutím pojištění zaniká. Kolektivní pojištění může zaniknout
také dohodou mezi námi a pojistníkem nebo dalšími způsoby stanovenými zákonem.
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TUZEMSKÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
K PLATEBNÍM KARTÁM KB
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Informace o opatřeních v případě porušení povinností
Krácení
pojistného
plnění

Máme právo pojistné plnění úměrně snížit v případě, že
(i) jste vědomě porušil svoji povinnost podle svých možností pojistnou událost odvrátit nebo zabránit
zvětšení jejich následků; nebo
(ii) pokud vaše porušení právních předpisů mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh
nebo zvětšení rozsahu, jejich následků anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění.
Máme právo snížit pojistné plnění o částku,
(i) kterou jste získal jako náhradu od povinné třetí osoby nebo z jiných právních vztahů; nebo
(ii) které jste se vzdal jako svého práva na náhradu škody nebo jiného obdobného práva nebo jste
toto právo včas neuplatnil, anebo jste jinak zmařil přechod svých nároků na pojistitele.

Porušení
dalších
povinností

V případě nesplnění některých povinností uvedených v pojistných podmínkách, nejsme povinni
poskytnout pojistné plnění nebo jsme oprávněni požadovat přiměřenou náhradu za náklady, které
nám vznikli v důsledku porušení vašich povinností nebo povinností oprávněných osob.

Informace o postupu při uplatnění práva na pojistné plnění
Nahlášení
pojistné
události
Doklady
k prokázání
pojistné
události

Dojde-li ke škodné události, musíte bez zbytečného odkladu kontaktovat formou telefonického
hovoru centrálu asistenční společnosti v Praze na tel. č. +420 272 101 030. Tato služba je
dostupná po celý rok 24 hodin denně.
Pojistná událost

Dokumenty a povinnosti potřebné při hlášení pojistné události

Úrazové pojištění

 vyplnění formuláře Hlášenka úrazu
 lékařskou zprávu z prvního ošetření a následně lékařské zprávy
z průběhu léčení

 jiné vyžadované dokumenty a informace vztahující se k úrazu (např.
šetření policie ČR apod.)

Pojištění zavazadel

 potvrzení o ubytování
 vyplnění formuláře Hlášenka zavazadla
 doklad prokazující vznik škodní události (např. doklad o způsobu
překonání překážek chránících věci před odcizením)

Pojištění nevyužité
dovolené








doklady prokazující nabytí poškozených, zničených a ztracených věcí
policejní zpráva (pokud došlo k odcizení zavazadel)
potvrzení o ubytování
smlouvu nebo potvrzení o ubytování
potvrzení o předčasném ukončení pobytu
další doklady (úmrtní list, lékařskou zprávu, doklad o vlastnictví
věci/nemovitosti, potvrzení o vzniklé škodě na majetku)

Informace o relevantních daních a daňových předpisech
Daň z příjmů

Na plnění z tohoto pojištění se vztahuje zákon číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění
pozdějších předpisů; podle ustanovení § 4 odst. 1 písm. l) tohoto zákona je pojistné plnění od daně
z příjmů osvobozeno.

Daň z přidané
hodnoty

Pojišťovací činnost je podle ustanovení § 51 odst. 1 písm. e) zákona číslo 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, osvobozena od daně z přidané hodnoty.
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Informace o nakládání s osobními údaji
Informace o
osobních
údajích

Informace o zpracování Vašich osobních údajů, jeho rozsahu, účelu a době jejich zpracování
naleznete v Informačním memorandu, s kterým vás seznámil pojistník před zařazením do pojištění,
a které je k dispozici na internetových stránkách www.kb-pojistovna.cz.
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POJISTNÉ PODMÍNKY K TUZEMSKÉMU CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM
KARTÁM VYDANÝCH KOMERČNÍ BANKOU, A.S.
PLATNÉ OD 1. 7. 2020 DO 31. 12. 2021
Tyto pojistné podmínky doplňují ustanovení Pojistných podmínek pro cestovní pojištění (dále jen „pojistné
podmínky“) k následujícím pojistným programům a pojištěním:
Cestovní pojištění ke Zlatým kartám ve verzi z 6. 12. 2021;
Pojištění Platinum ve verzi z 25. května 2018;
Pojištění Infinite ve verzi z 6. 12. 2021;
Cestovní pojištění k Embosovaným kartám ve verzi z 6. 12. 2021;
Cestovní pojištění ke Zlatým korporátním kartám ve verzi z 6. 12. 2021;
Cestovní pojištění ke Korporátním kartám ve verzi z 6. 12. 2021;
Cestovní pojištění Easy k platebním kartám KB ve verzi z 6. 12. 2021;
Volitelné cestovní pojištění Easy k platebním kartám KB ve verzi z 1. 7. 2021;
Cestovní pojištění k osobním platebním kartám KB ve verzi z 6. 12. 2021 pro Moje cestovní pojištění a Moje
cestovní pojištění rodina;
Cestovní pojištění k osobním platebním kartám KB ve verzi z 6. 12. 2021 pro Cestovní pojištění Zlatých
osobních karet a Cestovní pojištění prémiových karet.
Toto pojištění se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky, zejména ustanoveními
občanského zákoníku, Smlouvou o kolektivním pojištění k platebním kartám č. 2149500001, kterou uzavřela
Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33, čp. 969, PSČ 114 07, zapsaná u Městského soudu
v Praze, oddíl B, vložka 1360, IČO: 45317054 (dále jen „pojistník“), a Komerční pojišťovna, a.s., se sídlem
nám. Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3362,
IČO: 63998017 (dále jen „pojistitel“).
V tomto pojistném programu je úrazové pojištění a pojištění nevyužité dovolené koncipováno jako pojištění
obnosové, pojištění zavazadel jako pojištění škodové.
Toto pojištění je automatickou součástí pojistných programů a pojištění k platebním kartám KB definovaných
v čl. 1.3 níže. Pojistník ho poskytuje při cestách po území České republiky všem pojištěným osobám dle
daného pojistného programu či pojištění.
V případě, že pojištěný požaduje pojistné plnění či asistenční služby nabízené v rámci tohoto programu,
musí bez zbytečného odkladu kontaktovat asistenční společnost formou telefonického hovoru určenou
pojistitelem.
Přehled pojistných nebezpečí, limitů pojistného plnění a pojistných částek
Pojistný
program
Infinite

Poškození úrazem

80 000 Kč

Pojištění zavazadel
(spoluúčast 500 Kč)
Pojištění nevyužité
dovolené
*pojistný limit pro dítě činí 5 000 Kč

Pojistný
program
Platinum,
Cestovní
pojištění
prémiových
karet
60 000 Kč

Pojistný program
Cestovní pojištění ke
zlatým kartám, zlatým
korporátní kartám,
Cestovní pojištění
Zlatých osobních karet

Ostatní pojistné
programy (vyjmenované
výše)

40 000 Kč

-

15 000 Kč*
500 Kč/den/, max. 5 000 Kč

Podrobnosti k jednotlivým druhům pojištění naleznete v dalším textu těchto pojistných podmínek.
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ČÁST I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
1.

Základní pojmy

1.1 Pojistitel
Komerční pojišťovna, a. s.
nám. Junkových 2772/1,
155 00 Praha 5

Infolinka:
Tel.:

+420 800 10 66 10
+420 955 527 999

(pouze v pracovních dnech, a to v pondělí: 8.00–18.00 hodin, úterý až pátek: 8.00–17.00 hodin, není
určeno pro tísňové volání, infolinka je bezplatná)
Pojistitel je právnickou osobou, která je povinna, pokud dojde k pojistné události, poskytnout pojištěným
osobám pojistné plnění.
1.2 Asistenční společnost
AXA ASSISTANCE CZ, s. r. o.
Hvězdova 1689/2a
140 62 Praha 4
Tel.: +420 272 101 030
Fax: +420 272 101 001
Asistenční společnost určená pojistitelem je právnická osoba, která jménem a v zastoupení pojistitele
poskytuje oprávněné osobě pojistná plnění a související asistenční služby. Asistenční společnost zastupuje
pojistitele při uplatňování, šetření a likvidaci pojistných událostí.
Asistenční společnost nebo jiný pojistitelem pověřený zástupce mají právo jednat jménem pojistitele při
všech pojistných událostech vymezených tímto pojistným programem.
V případě, že pojištěný se během cestování po území České republiky dostane do nesnází a vzniklá
situace vyžaduje okamžitou pomoc, a zároveň se jedná o pojistnou událost ve smyslu tohoto
pojistného programu, je pojištěný oprávněn a i povinen bez zbytečného odkladu kontaktovat formou
telefonického hovoru centrálu asistenční společnosti v Praze na tel. č. +420 272 101 030. Tato služba
je k dispozici po celý rok 24 hodin denně a její operátoři hovoří česky i dalšími jazyky.
Asistenční služby jsou poskytovány na území České republiky, a to po dobu účinnosti pojištění.
Pojištěný může v případě pojistné události nechat prostřednictvím asistenční společnosti zaslat zprávu svým
příbuzným nebo obchodním partnerům.
1.3 Pojištěné osoby
Pojištěné osoby jsou shodné s pojištěnými osobami dle platných pojistných podmínek programu či pojištění,
jež má držitel karty v rámci doplňkové služby sjednané.
Pro pojistné programy Cestovní pojištění ke zlatým kartám, Pojištění Platinum, Pojištění Infinite,
Cestovní pojištění ke korporátním kartám a Cestovní pojištění ke zlatým korporátním kartám platí, že
kromě vás, jako držitele platební karty, jsou pojištěny všechny vaše děti, které jsou nezaopatřené a zároveň
mladší než 21 let v okamžiku nástupu na tuzemskou cestu a osoba, která je vaší manželkou, manželem, nebo
partnerem, či partnerkou ve smyslu zákona o registrovaném partnerství nebo obdobného zákona jiné země.
Vaše děti a partner jsou pojištěni v případě, že cestují společně s vámi.
Pro pojistné programy Cestovní pojištění k embosovaným kartám, Cestovní pojištění Easy k platebním
kartám KB a Volitelné cestovní pojištění Easy k platebním kartám KB platí, že kromě vás, jako držitele
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platební karty, jsou pojištěny i všechny vaše děti, které jsou nezaopatřené, mladší než 21 let v okamžiku
nástupu na tuzemskou cestu a cestují společně s vámi.
Pro Moje cestovní pojištění rodina, Cestovní pojištění Zlatých osobních karet a Cestovní pojištění
prémiových karet platí, že kromě vás, jako držitele platební karty, jsou pojištěny i všechny vaše děti, které
jsou nezaopatřené a zároveň mladší než 21 let v okamžiku nástupu na tuzemskou cestu, dále pak osoba, která
je vaší manželkou, manželem, nebo partnerem, či partnerkou ve smyslu zákona o registrovaném partnerství
nebo obdobného zákona jiné země a dále pak vnoučata, která jsou nezaopatřená a zároveň mladší než 21 let
v okamžiku nástupu na tuzemskou cestu. Vaše děti a partner jsou pojištěni i v případě, že necestují
společně s vámi, vnoučata jsou pojištěna, pouze v případě, že cestují společně s vámi.
Pro Moje cestovní pojištění platí, že jste pojištěn pouze vy jako držitel platební karty.

1.4 Počátek a konec pojištění, pojistné období
Pojištění poskytované dle těchto pojistných podmínek je vázáno na dobu platnosti poskytování doplňkové
služby či fakultativní doplňkové služby k platebním kartám KB. Doplňková služba je automatickou součástí
platební karty, fakultativní doplňková služba může být k platební kartě samostatně sjednána.
V případě pojistných programů Cestovní pojištění ke zlatým kartám, Pojištění Platinum, Pojištění
Infinite, Cestovní pojištění k embosovaným kartám, Cestovní pojištění ke korporátním kartám a
Cestovní pojištění ke zlatým korporátním kartám se u smluv podepsaných od 11. 5. 2020 držitelé stávají
automaticky oprávněnými osobami, kterým budou tyto služby poskytovány, a to dnem následujícím po dni
podpisu smlouvy. U smluv podepsaných do 10. 5. 2020 včetně se toto pojištění aktivuje automaticky, a to
k datu 11. 5. 2020.
V případě pojistného programu Cestovní pojištění Easy k platebním kartám KB a Volitelné cestovní
pojištění Easy k platebním kartám KB se u smluv podepsaných od 1. 7. 2020 stávají držitelé automaticky
oprávněnými osobami, kterým budou tyto služby poskytovány, a to dnem následujícím po dni podpisu
smlouvy. U smluv podepsaných do 30. 6. 2020 včetně se toto pojištění aktivuje automaticky, a to k datu 1.
7. 2020.
V případě cestovního pojištění Moje cestovní pojištění a Moje cestovní pojištění rodina se u smluv
podepsaných od 1. 5. 2021 stávají držitelé automaticky oprávněnými osobami, kterým budou tyto služby
poskytovány, a to dnem následujícím po dni podpisu smlouvy.
V případě Cestovního pojištění Zlatých osobních karet a Cestovního pojištění prémiových karet se od
1. 7. 2021 stávají držitelé automaticky oprávněnými osobami, kterým budou tyto služby poskytovány,
v případě nových smluv podepsaných od 1. 7. 2021 se pojištění aktivuje automaticky dnem následujícím po
dni podpisu smlouvy.
KB si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit toto pojištění, změnit jeho obsah či zavést nové pojištění, přičemž o
takovéto změně je KB povinna klienta informovat na výpise z Účtu nejméně 2 měsíce před navrhovaným
dnem účinnosti této změny.
Konec pojištění dle těchto pojistných podmínek nastává okamžikem, kdy platební kartě vyprší doba platnosti,
případně kdy držitel z jakéhokoliv důvodu vrátí platební kartu pojistníkovi, nebo když je držiteli z důvodu
výpovědi smluvního vztahu užívání platební karty zrušeno, pokud je platební karta stoplistována a není
vydána nová platební karta po stoplistaci, či zánikem smluvního vztahu, na základě kterého pojištění vzniklo,
ovšem nejpozději dnem 31. 12. 2021.
Pojistné období je 1 kalendářní měsíc. Pojistné za toto pojistné období platí pojistník (Komerční banka, a.s.).
1.5 Územní a časová účinnost pojištění
Pojištění se vztahuje na neomezený počet soukromých a pracovních cest uskutečněných v České republice
v době platnosti pojištění.
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Účinnost pojištění nastává dnem nástupu na tuzemskou cestu. Pojištění je platné po celou dobu trvání
tuzemské cesty a je podmíněno ubytováním v ubytovacím zařízení. Účinnost pojištění končí dnem návratu
z tuzemské cesty.
Pojištění se nevztahuje na pojistné události, které vznikly mimo území České republiky.
1.6 Souběh s jiným pojištěním
Pokud se na jakoukoli pojistnou událost vztahují podmínky tohoto pojistného programu a současně
podmínky některého dalšího pojištění mezinárodních platebních karet vydaných Komerční bankou, a.s.,
pojistitel poskytne plnění z jednoho pojistného programu, který má nejvyšší limity pojistných částek.
1.7 Oprávnění pojistitele v případě pojistné události
Výplatou pojistného plnění z pojištění přechází právo pojištěného na náhradu škody způsobené pojistnou
událostí na pojistitele, a to do výše plnění, které pojistitel pojištěnému poskytl.
1.8 Názvosloví
Bydliště je místo na území České republiky, kde se pojištěný jako fyzická osoba trvale zdržuje, kde skutečně
bydlí.
Časová cena znamená cenu, za kterou lze v daném čase a místě (i) opravit poškozený majetek do stavu
před pojistnou událostí, sníženou o částku odpovídající jeho opotřebení či jiného znehodnocení v době
bezprostředně před pojistnou událostí a o hodnotu jeho využitelných zbytků, nebo není-li oprava možná
nebo účelná (ii) pořídit stejnou nebo srovnatelnou věc, stejného druhu, kvality a účelu, s přihlédnutím ke
stupni jejího opotřebení či jiného znehodnocení v době bezprostředně před pojistnou událostí, sníženou
o hodnotu jeho využitelných zbytků.
Dopravní prostředek veřejné dopravy je autobus linkové osobní dopravy, vozidlo taxislužby, vlak veřejné
drážní osobní dopravy (a též vůz nebo kabina lanové dráhy, nikoli však sedačková lanová dráha), vozidlo
pravidelné městské hromadné dopravy, plavidlo pravidelné veřejné lodní osobní dopravy (včetně trajektové
lodi).
Horolezectví je pohyb v terénu stupně obtížnosti 2 UIAA a vyššího stupně obtížnosti.
Jachta je námořní plavidlo, jehož délka trupu přesahuje 2,5 m a nepřesahuje 24 m, vybavené plachtami
nebo motorem nebo obojím, určené k námořní plavbě.
Jízda v dopravním prostředku veřejné dopravy je jízda (let, plavba) pojištěného v dopravním prostředku
veřejné dopravy (včetně nastupování/vystupování v místě začátku/cíle jízdy) s platnou jízdenkou, v případě
taxislužby jízda pojištěného (včetně nastupování/vystupování v místě začátku/cíle jízdy) za úplatu.
Krádeží se rozumí přivlastnění si předmětu pojištění pachatelem tím, že se jí zmocní překonáním překážek
bránících věc před odcizením, tj. vniknutím do uzavřeného prostoru chránícího věci před odcizením
prokazatelně pomocí nástrojů jiných než určených k řádnému otevření destruktivním způsobem či skrytím
se v uzavřeném prostoru chránícím věci před odcizením a po jeho uzamčení zmocnění se věci, kdy po
způsobu krádeže byly zanechány průkazné stopy.
Léčba jsou chirurgické nebo lékařské zákroky, jejichž jediným cílem je léčba akutního zdravotního stavu.
Loupeží se rozumí přivlastnění si věci pachatelem za použití násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí
proti pojištěnému nebo jiné osobě pověřené pojištěným.
Malým plavidlem se rozumí plavidlo, jehož délka trupu nepřesahuje 2,5 m, nepodléhající evidenci zápisem
do námořního rejstříku ČR případně obdobného rejstříku jiné země pokud je provozováno podle předpisů o
námořní plavbě, anebo plavidlo pro maximálně 12 osob, jehož délka je méně než 20 m, o celkové hmotnosti
včetně povoleného zatížení do 1 000 kg nebo s vlastním strojním pohonem o výkonu do 4 kW nebo s
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celkovou plochou plachet do 12 m2, nepodléhající evidenci zápisem do plavebního rejstříku ČR případně
obdobného rejstříku jiné země pokud je provozováno podle předpisů o vnitrozemské plavbě.
Osoba blízká pojištěnému je osoba, která je s pojištěným ve vzájemně blízkém vztahu ve smyslu § 22,
odst. 1, Občanského zákoníku, tj. příbuzný v řadě přímé, sourozenec, manžel, partner; jiné osoby v poměru
rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, jestliže by újmu, kterou utrpěla
jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní.
Pojistná událost je v pojistném programu blíže označená nahodilá událost, se kterou je spojena povinnost
pojistitele poskytnout pojistné plnění.
Poškozením se rozumí změna stavu předmětu pojištění, kterou je objektivně možno odstranit opravou,
nebo taková změna, kterou objektivně není možno odstranit opravou, přesto však je předmět pojištění
použitelný k původnímu účelu.
Profesionální sport je sportovní činnost, za jejíž provozování pojištěný pobírá příjem ze závislé činnosti
(pracovního poměru) nebo z nezávislé činnosti.
Smlouva je smlouva o kreditní kartě nebo smlouva o debetní kartě uzavřená mezi pojistníkem a pojištěným.
Společné cestování je společný odjezd držitele platební karty a dalších pojištěných jedním a tím samým
dopravním prostředkem do téhož cíle, jejich společný pobyt a společný návrat jedním a tím samým
dopravním prostředkem. Pokud se partner a/nebo děti nepřepravují do místa pobytu společně s držitelem,
jsou pojištěni až při společném pobytu s držitelem. Obdobně je tomu při přepravě partnera a/nebo dětí při
návratu, pokud k jejich rozdělení nedošlo v důsledku pojistné události.
Společná domácnost je domácnost tvořená fyzickými osobami, které spolu trvale žijí a společně uhrazují
náklady na své potřeby.
Škodní událost je skutečnost, ze které vznikla škoda a která by mohla být důvodem vzniku práva na pojistné
plnění.
Tuzemská cesta je cesta realizovaná na území České republiky za účelem rekreace nebo pracovní cesty,
při níž pojištěný neopustí území České republiky a prokazatelně využívá ubytování v ubytovacím zařízení.
Začíná v den nástupu na pobyt do ubytovacího zařízení a končí v den odhlášení z pobytu z ubytovacího
zařízení.
Ubytovací zařízení je zařízení sloužící ke krátkodobému rekreačnímu ubytování osob provozované
úplatu v rámci podnikatelské činnosti v České republice.

za

Úraz je neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného,
nebo neočekávané a nepřerušované a na vůli pojištěného nezávislé působení vysokých nebo nízkých
vnějších teplot, plynů, par, záření (s výjimkou jaderného), elektrického proudu a jedů (s výjimkou
mikrobiálních jedů a imunotoxických látek), jimiž bylo pojištěnému během trvání pojištění způsobeno
poškození zdraví. Za úraz se nepovažuje sebevražda, pokus o ni nebo úmyslné sebepoškození a dále
srdeční nebo mozková příhoda. Naopak jsou za úraz považovány i následující události nezávislé na vůli
pojištěného např. úder blesku.
Vysokohorská turistika je turistika či výstupy v terénu stupně obtížnosti 1 UIAA (k zabezpečení rovnováhy
je zapotřebí rukou) včetně výstupů po předem zajištěných cestách, turistika v horském terénu mimo
povolené turistické cesty a turistika v ledovcovém terénu.
Zahraničí je území jiného státu než Česká republika. Za zahraničí se považuje i paluba letadla, jímž
pojištěný cestuje, je-li alespoň místo plánovaného odletu, příletu nebo mezipřistání na území jiného státu
než v České republice.
Zničením se rozumí změna stavu předmětu pojištění, kterou objektivně není možno odstranit opravou, a
proto předmět pojištění již nelze nadále používat k původnímu účelu.
Ztrátou se rozumí stav, kdy pojištěný pozbyl nezávisle na své vůli možnost s předmětem pojištění nadále
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disponovat.

2.

Obecné výluky

2.1 Pojištění se nevztahuje na škodu, která vznikla v souvislosti či v důsledku:
a) válečné události nebo občanské války, v souvislosti s občanskými nepokoji, vzpourou, převraty,
povstáními a s mezinárodní mírovou nebo bezpečnostní misí,
b) teroristického útoku (tj. v důsledku násilného jednání motivovaného politicky, sociálně, ideologicky nebo
nábožensky), pokud se pojištěný na této události přímo podílel,
c) následkem vzpoury, povstání, demonstrace, stávky,
d) následkem zásahu státní nebo úřední moci,
e) v důsledku teroristických aktů a jiných násilných jednání motivovaných politicky, sociálně, ideologicky
nebo nábožensky,
f) působení jaderné energie, radiace, exhalací a emisí,
g) vandalismu,
h) požití alkoholu, aplikace omamných či návykových látek nebo zneužití léků pojištěným,
i) napadení virem HIV (onemocnění AIDS), infekčních pohlavních nemocí a jakýchkoli jejich následků,
j) vědomého nedodržení právních předpisů platných v ČR pojištěným; výtržnosti vyvolané či trestné
činnosti spáchané pojištěným či jiné osoby z podnětu pojištěného (jako je např. řízení motorového
vozidla pojištěným bez předepsaného řidičského oprávnění), přestupku proti veřejnému pořádku či proti
majetku nebo trestného činu spáchaného pojištěným,
k) škodní události vyvolané úmyslně pojištěným nebo jinou osobou z podnětu pojištěného,
l) účasti pojištěného na pokusech o dosažení rekordní rychlosti nebo v důsledku jakýchkoli soutěžních
aktivit s obdobnými cíli,
úmyslného sebepoškození, sebevraždy či pokusu o ni.

2.2 Pojistitel dále neposkytne pojistné plnění při škodách, k nimž dojde při následujících
nebezpečných aktivitách:
a) aktivní účasti pojištěného na závodech, soutěžích nebo při přípravě na ně jako řidiče nebo spolujezdce
motorových prostředků na souši, ve vodě či ve vzduchu,
b) aktivitách s využitím padákové i nepadákové techniky (např. paragliding, parasailing, seskoky a lety
s padákem, kiteboarding, kitesurfing, snowkiting, landkiting), při létání jakýmikoli prostředky; výkonu
funkce pilota nebo jiného člena posádky letadla či vrtulníku, či jiných aktivitách s podobnou rizikovostí,
výkonu činnosti pyrotechnika, kaskadéra, artisty nebo krotitele zvěře,
c) bungee jumpingu, canyoningu, speleologii,
d) provozování jakéhokoliv zimního sportu (např. skialpinusmus, snowrafting, skocích, letech a akrobacie
na lyžích, jízdě na závodních bobech, závodních saních, skibobech apod.) s výjimkou lyžování a jízdě
na snowboardu na vyznačených tratích a běhu na lyžích, sáňkování na vyznačených tratích a ledního
hokeje, horolezectví,
e) jízdě na kole v nebezpečném terénu neurčeném pro cykloturistiku nebo v místech, kde je jízda na kole
zakázána,
f) lovu, aktivní herpetologii, výkonu práva myslivosti,
g) surfingu, windsurfingu,
h) sjíždění vodního toku stupně obtížnosti WW III a vyšší obtížnosti; při jízdě na vodních skútrech; potápění
s dýchacím přístrojem,
i) plavbě, pokud nejde o rekreační plavbu na malých plavidlech,
j) pobytu na rizikovém pracovišti, jako jsou např. staveniště, pracoviště situovaná pod vodní hladinou, doly,
zařízení na těžbu ropy apod.,
k) profesionální sportovní činnosti, účasti na sportovních soutěžích vztahujících se k profesionální
sportovní činnosti nebo přípravách na ně (s výjimkou karetních a šachových soutěží),
l) jízdě motorovým vozidlem kategorie L s obsahem motoru vyšším než 125 cm3 (tzn. motocykly, tříkolky
nebo čtyřkolky).
3.



Obecné povinnosti pojištěného

Komerční pojišťovna, a. s., se sídlem:
nám. Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5, IČO: 63998017
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 3362

6/12


V případě škodní události pojištěný musí bez zbytečného odkladu kontaktovat formou telefonického
hovoru centrálu asistenční společnosti v Praze na tel. č. +420 272 101 030. Symbol “+” značí předčíslí
pro mezinárodní hovor ze země, odkud pojištěný volá.
3.1 Pojištěný je povinen:
a) dbát přiměřeně o svůj zdravotní stav, v případě onemocnění nebo úrazu se podrobit bez zbytečného
odkladu lékařskému ošetření a dbát pokynů lékaře,
b) činit preventivní opatření ke snížení možnosti vzniku škodní události (např. odborné seřízení vázání
u sjezdových lyží, povinná očkování) a používat přiměřené ochranné prostředky (pracovní ochranné
prostředky, přilba při jízdě na kole a sjezdovém lyžování, přilba a plovací vesta při vodních sportech
apod.),
c) učinit vše k odvrácení pojistné události.
3.2 V případě, že nastala škodní událost, je pojištěný povinen:
a) učinit vše ke snížení rozsahu škod a jejích následků,
b) oznámit škodní událost bez zbytečného odkladu po jejím vzniku asistenční společnosti a řídit se pokyny
jejích zástupců,
c) zabezpečit vůči třetí osobě právo na náhradu škody,
d) nahlásit písemně škodní událost na adresu AXA ASSISTANCE CZ, s. r. o., Office Park Nová Karolina,
28. října 3348/65, 702 00 Ostrava, Česká republika, a to bez zbytečného odkladu po jejím vzniku,
nejpozději však do 31 dnů od vzniku škodní události, pokud tomu nebrání zdravotní stav pojištěného;
přičemž je nutno uvést jméno a adresu držitele, jméno a adresu pojištěného (jde-li o partnera a/nebo
děti), číslo platební karty a podrobnosti o vzniku škodní události,
e) předložit pojistiteli doklady související se škodní událostí (je možné předložit kopie dokladů, na vyžádání
pojistitele je však klient povinen doložit originály dokladů), případně originály druhopisů těchto dokladů,
pokud originály dokladů převzala zdravotní pojišťovna nebo jiná třetí osoba, přičemž druhopisy musí
obsahovat potvrzení zdravotní pojišťovny či třetí osoby o převzetí originálu a o výši jimi uhrazených
nákladů; účty zaslané třetí osobou na adresu pojištěného neprodleně zaslat pojistiteli a nehradit je,
f) podat pojistiteli pravdivé a úplné informace o vzniku a následcích škodných událostí,
g) oznámit pojistiteli všechna pojištění na stejné pojistné riziko, která byla uzavřena i s jinými pojišťovnami
a která byla v okamžiku vzniku škodní události účinná,
h) prokázat začátek a konec cesty; v případě společné cesty s držitelem karty prokázat tuto společnou
cestu (např. jízdenkou, potvrzením o ubytování apod.). Za den začátku cesty se považuje den shodný
se dnem uvedeným na potvrzení o čerpání ubytovacích služeb (písemná objednávka, doklad o zaplacení
ubytovacích služeb, na němž bude uvedeno jméno pojištěného). Za den ukončení cesty se považuje
den shodný se dnem uvedeným na potvrzení o ukončení čerpání ubytovacích služeb (písemná
objednávka, doklad o zaplacení ubytovacích služeb, na němž bude uvedeno jméno pojištěného),
i) písemně převést případné nároky vůči třetím osobám na pojistitele, a to až do výše nákladů krytých
pojistným programem, ne však vůči osobám žijícím s pojištěným ve společné domácnosti (pokud nejde
o škodu úmyslnou nebo způsobenou vlivem alkoholu či omamných látek),
j) oznámit a prokázat výši částky, která mu byla v souvislosti se škodní událostí vyplacena zdravotní
pojišťovnou či jinou třetí osobou, a to i dodatečně,
k) nechat se vyšetřit lékařem určeným pojistitelem, pokud o to pojistitel požádá,
l) zprostit ošetřujícího lékaře mlčenlivosti, aby pojistitel mohl posoudit danou situaci (jednání ošetřujícího
lékaře a lékaře pověřeného pojistitelem),
m) poskytnout pojistiteli součinnost při šetření škodní události,
n) být nápomocen pojistiteli při uplatňování veškerých nároků, které vyplacením pojistného plnění přešly
na pojistitele, a poskytnout mu přitom veškeré potřebné informace a důkazy.
3.3 Omezení pojistného plnění a smluvní sankce za porušení povinností pojištěným
1. Pokud pojištěný získal náhradu od povinné třetí osoby nebo z jiných právních vztahů, je pojistitel
oprávněn o tuto částku plnění u škodového pojištění snížit.
2. Pojistitel není povinen poskytnout plnění, jestliže pojištěný:
a) nezbaví ošetřujícího lékaře mlčenlivosti vůči pojistiteli,
b) odmítne absolvovat lékařskou prohlídku,
c) nepředloží doklady ve smyslu čl. 3.2 e,
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d) nebude pojistitele pravdivě informovat o vzniku škodní události.
3. Jestliže pojištěný vědomě porušil svoji povinnost podle svých možností pojistnou událost odvrátit
nebo zvětšení jejich následků zabránit, může pojistitel pojistné plnění snížit úměrně tomu, jaký vliv mělo toto
porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.
4. Pokud pojištěný porušil povinnosti uvedené v občanském zákoníku nebo v pojistném programu, a toto
porušení mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků
anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění, může pojistitel pojistné plnění snížit úměrně tomu,
jaký vliv mělo toto porušení na rozsah jeho povinnosti plnit.
5. Pokud byly náklady šetření vynaložené pojistitelem vyvolány nebo zvýšeny porušením povinností
pojištěného nebo oprávněné osoby, má pojistitel právo požadovat na tom, kdo povinnost porušil, přiměřenou
náhradu.
6. Vzdal-li se pojištěný svého práva na náhradu škody nebo jiného obdobného práva nebo toto právo včas
neuplatnil, anebo jinak zmařil přechod svých nároků na pojistitele, má pojistitel právo pojistné plnění snížit
až do výše částek, které by jinak mohl získat.

4.

Ostatní ustanovení

4.1 Řešení sporů
Všechny případné spory vyplývající z pojistného programu nebo vzniklé v souvislosti s ním budou, nedojdeli k dohodě, řešeny u příslušného soudu v České republice podle českého práva.
4.2 Adresa pro korespondenci
a.

Adresou pro zasílání korespondence týkající se tohoto pojištění je Komerční pojišťovna, a.s.,
Palackého 53, 586 01 Jihlava.

b.

Adresou pro zasílání stížností je Komerční pojišťovna, a.s., Kontaktní centrum, nám. Junkových
2772/1, 155 00 Praha 5, případně je možné obrátit se na Českou národní banku jako orgán dohledu
nad finančním trhem v České republice.
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ČÁST II.

5.
5.1.

SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

Pojištění cestovních zavazadel
Předmět pojištění

Předmětem pojištění jsou cestovní zavazadla pojištěného včetně osobních věcí pojištěného.
Předmětem pojištění však nejsou:
a) peníze, šeky, ceniny, jízdenky, letenky, vkladní knížky, cestovní pasy, řidičské průkazy a jiné doklady,
průkazy a oprávnění všeho druhu, obligace, akcie, vkladové listy, investiční a obdobné cenné papíry;
b) klenoty, šperky, drahé kameny, drahé kovy, věci sběratelského zájmu, starožitnosti, věci umělecké nebo
historické hodnoty (např. obrazy, grafická díla, výrobky ze skla, porcelánu, keramiky apod.) a jiné
cennosti;
c) výrobky spotřební elektroniky vyjma mobilních telefonů, fotoaparátů, dalekohledů, videokamer a jejich
příslušenství;
d) věci, k jejichž poškození, zničení nebo odcizení došlo v době, kdy byly svěřeny dopravci k přepravě na
potvrzenku, nebo byly předány na potvrzení do úschovy, věci uložené v automatických úschovných
schránkách;
e) datové, zvukové či obrazové záznamy na jakýchkoliv nosičích informací.
Předmět pojištění se pojišťuje na časovou cenu (jeho obvyklou cenu v době vzniku pojistné události).
5.2.

Pojistná událost

Pojistnou událostí je poškození, zničení či ztráta předmětu pojištění:
a) živelní událostí;
b) vodou vytékající z vodovodního zařízení;
c) při dopravní nehodě, jejímž účastníkem byl pojištěný; na ztrátu předmětu pojištění se však pojištění
vztahuje pouze tehdy, byl-li pojištěný při této nehodě v důsledku úrazu zbaven možnosti si věci
opatrovat;
d) krádeží, přičemž právo na plnění vzniká jen tehdy, byl-li předmět pojištění odcizen ze zařízení, v němž
byl pojištěný ubytován nebo z uzamčeného prostoru určeného pro přepravu zavazadel v uzavřeném a
uzamčeném vozidle, kterým pojištěný cestuje, včetně jeho přívěsu;
e) loupeží, pokud předmět pojištění měl pojištěný u sebe nebo který pojištěný svěřil do opatrování osobě
blízké;
pokud nastaly v pojistné době a na území účinnosti pojištění.
Pojistnou událostí není, dojde-li ke škodní události:
a) vloupáním do vozidla, pokud je vozidlo odstavené v cílovém resp. transitním místě (za transitní místo
odstavení vozidla se považuje místo jednodenního přenocování, nikoliv krátkodobé přerušení cesty) v
době od 22:00 hodin do 6:00 hodin, pokud nad ním dočasně nevykonává dohled jeho řidič nebo jiná
pověřená osoba starší 18 let;
b) krádeží předmětu pojištění ze stanu, přívěsu nebo obdobného zařízení majícího nepevné stěny či
stropy (z plachtovin apod.), a to ani tehdy, když byly uzamčeny;
c)
krádeží předmětu pojištění z neuzamčených zavazadel, resp. ze zavazadel, která byla rozříznuta
apod.;
d) krádeží předmětu pojištění nedestruktivním způsobem např. jejich vytažením přes mříže objektu či
vozidla;
e) krádeží předmětu pojištění z vozidla nebo zavazadlového prostoru vozidla, kdy k vniknutí došlo
nezjištěným způsobem;
f)
krádeží předmětu pojištění upevněných na střešním nosiči vozidla, a to ani zamčených (s výjimkou
uzamčeného střešního kufru).
Dnem vzniku pojistné události se rozumí den, kdy došlo k poškození nebo zničení předmětu pojištění, nebo
kdy pojištěný poprvé zjistil jeho ztrátu.
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Pojištěný je povinen, v případě dopravní nehody nebo podezření na trestný čin, bez zbytečného prodlení
a) oznámit policejním (bezpečnostním) orgánům škodní událost;
b) je-li způsobená škoda vyšší než 500 Kč, oznámit policejním (bezpečnostním) orgánům údaje o všech
věcech, které byly odcizeny nebo pachatelem při činu poškozeny či zničeny.
Vznik pojistné události se dokládá:
a) doklady prokazující vznik škodní události (např. doklad o způsobu překonání překážek chránících věci
před odcizením);
b) doklady prokazující nabytí poškozených, zničených a ztracených věcí;
c)
seznamem odcizených, ztracených nebo poškozených věcí;
d) policejními zprávami (náklady spojené s obstaráním policejních zpráv včetně výsledků šetření hradí
pojištěný).
V případě pojistné události z pojištění cestovních zavazadel vyplatí pojistitel oprávněnému pojistné plnění
ve výši prokázané vzniklé škody. Pro určení výše škody se vychází z časové ceny pojištěných věcí
bezprostředně před pojistnou událostí.
Pojištění se sjednává se spoluúčastí 500 Kč pro každého pojištěného za jednu pojistnou událost.
Pojištění se sjednává s limitem pojistného plnění 15 000 Kč pro každého pojištěného vyjma pojištěného
dítěte za jednu pojistnou událost. Pro každé dítě je pojištění sjednáno s limitem pojistného plnění 5 000 Kč
za jednu pojistnou událost. Součet plnění poskytnutých jednomu pojištěnému ze všech pojistných událostí
nastalých v době účinnosti pojištění může činit nejvýše dvojnásobek limitu pojistného plnění. Pojistné plnění
za jednu věc je omezeno částkou 10 000 Kč.
6.

Pojištění poškození úrazem

6.1

Pojistná událost

Pojistnou událostí je poškození zdraví pojištěného, ke kterému dojde následkem úrazu, který nastal v
pojistné době a na území České republiky v průběhu tuzemské cesty.
Rozsah poškození zdraví úrazem se stanoví příslušným procentem na základě hodnocení poškození zdraví
úrazem oproti zdravotnímu stavu před úrazem. Příslušné procento je určeno podle Klasifikace plnění za
poškození úrazem ze dne 1. 12. 2018 vydané pojistitelem (dále jen „Klasifikace PU“). Pojistné plnění náleží
za tělesná poškození, u kterých je v Klasifikaci PU uvedeno plnění 4 % a více. Klasifikace PU je součástí
těchto pojistných podmínek. Klasifikaci PU může pojistitel doplňovat a měnit v závislosti na vývoji lékařské
vědy a praxe.
V případě poškození zdraví následkem úrazu poskytneme oprávněnému jednorázové plnění ve výši
procentního podílu z pojistné částky pro poškození úrazem, který podle Klasifikace PU odpovídá danému
poškození.
Bylo-li pojištěnému způsobeno jediným úrazem několik poškození, stanoví se rozsah poškození součtem
procent za jednotlivá poškození, nejvýše však 100 %.
Dnem vzniku pojistné události se rozumí den, kdy došlo k úrazu pojištěného.
Vznik pojistné události se dokládá lékařským potvrzením o úrazu a jeho vlivu na rozsah poškození zdraví
pojištěného. Pojištěný je povinen doložit, že k úrazu došlo v době účinnosti pojištění během tuzemské cesty
pojištěného platnou lékařskou zprávou a potvrzením o ubytování. K lékařskému ošetření musí dojít
bezprostředně po úrazu.
V případě šetření okolností úrazu policií se vznik pojistné události dokládá dokumenty policie, popisujícími
pojistnou událost spolu se závěry šetření, nebo jinými dokumenty prokazujícími příčinnou souvislost mezi
poškozením zdraví a úrazem.
Každý pojištěný může uplatnit maximálně dvě pojistné události poškození úrazem po dobu platnosti tohoto
pojištění.
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6.2. Výluky z pojištění
6.2.1. Kromě výluk uvedených čl. 2 pojistitel dále neplní:
a) za vznik a zhoršení kýl a nádorů všeho druhu a původu, bércových vředů, diabetických gangrén,
aseptických zánětů pochev šlachových, úponů svalových, tíhových váčků, epikondyliti, za výhřez
meziobratlové ploténky, náhlé ploténkové páteřní syndromy, náhlé příhody cévní a nemocí sítnice,
b) za mentální či duševní poruchy, a to i když se dostavily jako následek úrazu,
c) za kolapsy, epileptické nebo jiné záchvaty a křeče, které zachvátí celé tělo, pokud nevznikly výlučně
následkem úrazu,
d) za újmy na zdraví vzniklé vlivem těhotenství, porodu, předčasného porodu a potratu,
e) za infekční nemoci, a to i když byly přeneseny zraněním při úrazu,
f) za pracovní úrazy a nemoci z povolání, pokud nemají povahu úrazu, jak je definován v těchto pojistných
podmínkách, za následky diagnostických, léčebných a preventivních zákroků, které nebyly provedeny
za účelem léčení následků úrazu,
g) zhorší-li se nebo projeví-li se nemoc v důsledku úrazu,
h) za srdeční infarkty nebo mozkové mrtvice,
i) za poškození, ke kterým došlo působením mikrobiálních jedů a imunotoxických látek nebo působením
jaderného záření,
j) došlo-li k úrazu pojištěného v souvislosti s jednáním pojištěného, pro které byl pojištěný uznán vinným
úmyslným trestným činem, nebo kterým si úmyslně poškodil zdraví,
k) pokud oprávněná osoba pojistnou událost způsobila úmyslně sama nebo z jejího podnětu jiná osoba.
6.2.2. Pojistitel má právo snížit pojistné plnění až na jednu polovinu:
a) zjistí-li, že pojištěným nebo oprávněnou osobou byly podány o vzniku úrazu jiné informace, než jaké
vyplynuly z šetření pojistitele,
b) nesplní-li pojištěný nebo oprávněná osoba svou povinnost nahlásit škodní událost v souladu s článkem
3.2 písm. d),
c) došlo-li k úrazu v souvislosti s jednáním, jímž pojištěný dospělý nebo oprávněný jinému způsobil těžkou
újmu na zdraví nebo smrt,
d) došlo-li k úrazu následkem toho, že pojištěný požil alkohol nebo aplikoval návykovou látku nebo
přípravek takovou látku obsahující, odůvodňují-li to okolnosti, za nichž k úrazu došlo.
6.2.3. Omezení plnění v případě souběhu více úrazových pojištění nebo připojištění
Pokud pojištěný s pojistitelem sjednal více úrazových pojištění nebo připojištění (smrti následkem úrazu,
trvalých následků úrazu a poškození úrazem), jsou tato úrazová pojištění v souběhu. Dojde-li k takovému
souběhu, je pojistitel oprávněn pojistné plnění ze všech těchto pojištění v důsledku jedné a té samé příčiny
(pojistné události) omezit částkou 10 milionů Kč tak, aby celkové plnění činilo maximálně 10 milionů Kč.
Pokud pojistné plnění vyplácené z ostatních souběžných úrazových pojištění či připojištění v důsledku jedné
a té samé příčiny (pojistné události) dosáhne či převýší 10 milionů Kč, má pojistitel právo pojistné plnění
z tohoto doplňkového pojištění nevyplatit.
7.

Pojištění nevyužité dovolené

7.1 Pojistná událost
Pojistnou událostí z pojištění nevyužité dovolené je předčasný návrat pojištěného z tuzemské cesty v České
republice se souhlasem asistenční služby, a to z důvodu:
a) úmrtí osoby blízké pojištěnému;
b) neodkladné a neočekávané hospitalizace osoby blízké pojištěnému;
c) škody na majetku pojištěného způsobené živelní událostí nebo trestným činem třetí osoby, jejíž výše je
odhadována nejméně na 200 000Kč, jestliže k této události došlo v průběhu pojistné doby a jestliže v jejím
důsledku pojištěný nemohl čerpat předem uhrazenou dovolenou v celé původní délce.
Z pojištění nevyužité dovolené uhradí pojistitel náhradu za každý nevyužitý den pobytu pojištěného mimo
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místo bydliště v rámci tuzemské cesty počínaje dnem následujícím po předčasném návratu pojištěného do
místa bydliště v České republice a konče dnem uvedeným na potvrzení o čerpání ubytovacích služeb jako
den konce plánovaného pobytu v ubytovacím zařízení. Výše denní náhrady je 500 Kč, celkový limit
pojistného plnění poskytnutého jednomu pojištěnému je 5 000 Kč.
7.2. Výluky z pojištění
Vedle výluk uvedených v čl. 2 se pojištění nevyužité dovolené dále nevztahuje na případy:
a) kdy měl pojištěný již při sjednání pojištění informace o možném vzniku škodné události;
b) kdy škodná událost nastala v souvislosti s úmrtím prarodiče pojištěného;
c) kdy pojištěnému vznikne právo z titulu vad zájezdu dle ustanovení § 2537 a nás. Občanského zákoníku;
d) neuvedené výslovně v ustanovení článku 7. 1 Pojištění nevyužité dovolené,
Pojistitel neposkytne pojistné plnění v případě, kdy pojištěný nastoupí cestu zpět do místa bydliště bez
vědomí a souhlasu asistenční služby pojistitele.
7.3. Povinnosti pojištěného
Kromě obecných povinností uvedených v čl. 3 má pojištěný dále povinnost:
a) předložit pojistiteli smlouvu nebo potvrzení o ubytování popř. další doklady prokazující výdaje na cestu
a pobyt v místě dovolené a potvrzení o předčasném ukončení pobytu (potvrzení od ubytovacího zařízení
apod.)
b) předložit pojistiteli další doklady, které si v souvislosti s šetřením škodné události vyžádá (úmrtní list,
lékařskou zprávu, doklad o vlastnictví věci/nemovitosti, potvrzení o vzniklé škodě na majetku apod.)
V případě porušení povinností v tomto článku je pojistitel oprávněn pojistné plnění úměrně tomu snížit nebo
odmítnout.
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KLASIFIKACE PLNĚNÍ ZA POŠKOZENÍ
ÚRAZEM
ze dne 6. 12. 2021

Zásady pro hodnocení poškození úrazem
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

9.

Dokument Klasifikace plnění za poškození úrazem (Klasifikace PÚ) obsahuje jednotlivé položky poškození úrazem diagnózy, které jsou v převažující většině oceněny pevným procentem.
Výjimku tvoří položky týkající se poranění nervové soustavy, které jsou oceněny procentním rozpětím.
Za tělesná poškození, u kterých je v Klasifikaci plnění uvedeno hodnocení „0 %“, nenáleží pojistné plnění a nepřipouští se
analogické hodnocení nebo hodnocení dle přepočtové tabulky.
Procentní hodnocení je stanoveno na základě průměrné doby léčení příslušného tělesného poškození včetně nezbytné
rehabilitace. Průměrná doba léčení je doba, které je podle poznatků vědy obvykle třeba ke zhojení nebo ustálení tělesného
poškození způsobeného úrazem a vyjadřuje určitý průměr individuálních dob léčení téhož tělesného poškození u většího počtu
osob bez přihlédnutí k jejich stáří a individuálním vlivům na délku léčení.
Výši plnění určujeme my na základě zprávy ošetřujícího lékaře na příslušném formuláři, případně na základě doložených
lékařských zpráv podle úrazové diagnózy a způsobu léčení. Plnění se stanoví jako procentní podíl z pojistné částky pro
poškození úrazem sjednané v příslušné pojistné smlouvě.
Bylo-li pojištěnému způsobeno jediným úrazem několik poškození různého druhu v téže krajině a jejich léčba spočívala
v jednotném léčebném postupu, hodnotí se pouze to poškození, které je nejvýše klasifikováno.
Bylo-li pojištěnému způsobeno jediným úrazem několik poškození, stanoví se výše plnění součtem procent za jednotlivá
poškození, nejvýše však 100 %.
Za infrakce, fissury dlouhých kostí, odlomení hran kostí a malých úlomků s úponem vazu nebo svalu, zlomeniny subperiostální
a odloučení epifýz (epifyzeolýzy) plníme v rozsahu uvedeném pro neúplné zlomeniny. Pokud není neúplná zlomenina v této
Klasifikaci PÚ uvedena, plní se ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.
U položek, které jsou hodnoceny procentním rozpětím a v případech, kdy poškození úrazem není v Klasifikaci PÚ uvedeno, se
opíráme o stanovisko našeho posudkového lékaře. Posudkový lékař v takovém případě stanoví hodnocení podle přepočtové
tabulky za dobu léčení poškození úrazem do ustálení zdravotního stavu, popř. stanoví hodnocení podle obdobného úrazového
poškození v Klasifikaci PÚ uvedeného. Přepočtová tabulka pro hodnocení poškození úrazem podle doby léčení je součástí
tohoto dokumentu. V přepočtové tabulce je uvedena doba léčení v týdnech odpovídající příslušnému procentu plnění.

Komerční pojišťovna, a. s., se sídlem:
nám. Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5, IČO: 63998017
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 3362

DATUM ÚČINNOSTI 01. 11. 2021

KLASIFIKACE PLNĚNÍ ZA POŠKOZENÍ ÚRAZEM

Klasifikace plnění
ÚRAZY HLAVY
Pohmoždění hlavy jakéhokoliv stupně (mozková i obličejová část)
001
Poškození kožního krytu - skalpace
002
částečná
003
úplná
Vymknutí dolní čelisti jedno - i oboustranné (repozice lékařem)
004
Zlomenina klenby lební (kost čelní, temenní, týlní a spánková)
Fisury kosti lebních se považují za úplné zlomeniny
005
bez vpáčení úlomků
006
tříštivá, s vpáčením úlomků
007
operovaná
Zlomenina spodiny lební
008
bez komplikace
009
s komplikacemi (likvorea)
010
s komplikacemi (meningitis)
Obličejový skelet
zlomenina okraje očnice
011
Zlomenina kosti nosní nebo přepážky nosní
012
bez posunutí úlomků
013
s posunutím nebo vpáčením úlomků
014
přerušující slzné kanálky
015
s posunutím nebo vpáčením úlomků operovaná
Zlomenina kosti lícní (jařmové)
016
léčená konzervativně
017
léčená operativně
Zlomenina kosti jařmové a horní čelisti
018
Zlomenina horní čelisti
019
bez posunutí úlomků
020
s posunutím úlomků
021
s posunutím úlomků operovaná
Zlomenina dolní čelisti
022
bez posunutí úlomků
023
s posunutím úlomků
024
s posunutím úlomků operovaná
Zlomenina dásňového výběžku horní nebo dolní čelisti
025
Sdružené zlomeniny Le Fort
026
Le Fort I. – konzervativní léčba
027
Le Fort I. – operativní léčba
028
Le Fort II. – konzervativní léčba
029
Le Fort II. – operativní léčba
030
Le Fort III. – konzervativní léčba
031
Le Fort III. – operativní léčba
OKO
Rány
Rána víčka chirurgicky ošetřená
032
Rána přerušující slzné cesty
033
Rána spojivky chirurgicky ošetřená
034
Rána nebo oděrka rohovky
035
bez proděravění a bez komplikací
036
s komplikacemi
037
s proděravěními
Rána pronikající do očnice
038
Rána pronikající do očnice komplikovaná cizím tělískem chir.
039
odstraněným
Popálení a poleptání
V případě popálení více částí oka jedním úrazem se plní za
popálení nejvýše hodnocené
Popálení kůže víček jednoho oka
040
druhého stupně
041
třetího stupně
Popálení spojivky druhého stupně
042
Popálení spojivky třetího stupně
043
Popálení rohovkového parenchymu
044
Popálení rohovky komplikované rohovkovým vředem
045
Pohmoždění oka
046
s krvácením do přední komory
s krvácením do přední komory komplikované druhotným zvýšením
047
nitroočního tlaku - chirurgicky ošetřené
048
s natržením duhovky
049
s natržením duhovky s krvácením do sklivce a sítnice
Vykloubení čočky
050
částečné
částečné komplikované druhotným zvýšením nitroočního tlaku,
051
chirurgicky ošetřené
052
úplné
Odchlípení sítnice vzniklé přímým mechanickým zasažením oka
053
054
Poranění oka vyžadující bezprostřední vynětí oka
055
Poranění okohybného aparátu s diplopií
Úrazové postižení zrakového nervu a chlasmatu
056
UCHO
057 Pohmoždění ucha s krevním výronem jakéhokoliv stupně
058
059

Rána boltce a zvukovodu s poraněním chrupavky

0%
5%
14 %
0%

9%
14 %
20 %
14 %
20 %
42 %
8%
4%
5%
5%
8%
8%
10 %
12 %
10 %
16 %
22 %
8%
12 %
22 %
6%
14 %
16 %
18 %
22 %
24 %
42 %

0%
5%
0%
0%
10 %
12 %
5%
10 %

4%
8%
4%
8%
0%
10 %
5%
14 %
7%
20 %
5%
14 %
20 %
42 %
10 %
10 %
20 %
0%
7%

Proděravění bubínku traumatické
060
Otřes labyrintu
061
Barotrauma (potvrzené audiometrickým vyšetřením)
062
ZUBY
Hodnocení se týká pouze zubů I.-V. vpravo a vlevo nahoře i dole ve
stálém chrupu
Subluxace, luxace, reimplantace zubů uvolněním závěsného
vazového aparátu s nutnou fixační dlahou
063
jednoho zubu
064
dvou zubů
065
tří zubů
066
čtyř zubů
067
pěti a více zubů
Zlomení jednoho nebo více kořenů zubů s nutnou fixační dlahou
068
jednoho zubu
069
dvou zubů
070
tří zubů
071
čtyř zubů
072
pěti a více zubů
Ztráta nebo nutná extrakce zubů v důsledku zevního násilí (nikoliv
kousnutí)
Jako ztráta zubu se hodnotí i odlomení části korunky vitálního
zubu s ohrožením vitality dřeně
073
jednoho zubu
074
dvou zubů
075
tří zubů
076
čtyř zubů
077
pěti a více zubů
KRK
Poleptání sliznice dutiny ústní, nosohltanu a jícnu
078
Proděravění jícnu
079
Pohmoždění krční krajiny jakéhokoliv stupně
080
Zlomenina chrupavek hrtanu, jazylky
081
Otevřená rána krční krajiny s přetětím více než 2/3 kyvače
082
se suturou
083
s poraněním jugulární žíly se suturou
084
s poraněním karotických tepen ošetřená cévním chirurgem
085
s perforujícím poraněním hrtanu, průdušnice nebo jícnu
Poranění hlasivek následkem úrazu
086
HRUDNÍK
Pohmoždění stěny hrudní jakéhokoliv stupně
087
Těžké pohmoždění plic
088
Pohmoždění srdce
089
Roztržení plíce léčené operací
090
Přímé poranění srdce
091
Traumatická brániční kýla - ruptura
092
jako následek penetrujícího poranění
093
jako následek tupého poranění
Zlomeniny
Zlomenina kosti hrudní
094
bez posunutí úlomků
095
s posunutím úlomků
096
Operované
Zlomenina žeber
097
jednoho žebra
098
dvou až pěti žeber
099
více než pěti žeber
100
dvířková zlomenina žeber
101
operovaná zlomenina žeber - osy
Poúrazový mediastinální nebo podkožní emfysem
102
Poúrazový pneumotorax
103
plášťový zavřený
104
zavřený s drenáží
105
otevřený nebo ventilový s drenáží
Poúrazové krvácení do hrudníku
106
léčené konzervativně
107
léčené punkcí, odsátím
108
léčené operací – zastavením krvácení
Poúrazový výpotek v pleurální dutině
109
léčen konzervativně
110
léčen punkcí, odsátím
111
léčen drenáží
BŘICHO
Pohmoždění
112
stěny břišní jakéhokoliv stupně
113
stěny břišní s porativní revizí při negativním nálezu na orgánech
114
těžké pohmoždění orgánů dutiny břišní
Rána pronikající do dutiny břišní bez poranění nitrobřišních
orgánů
115
léčená sešitím rány
116
léčená operativně revizí dutiny břišní
Poranění orgánů dutiny břišní s nálezem Hemoperitonea,
poúrazové peritonitis

5%
7%
7%

0%
0%
4%
5%
6%
4%
5%
6%
7%
8%

4%
5%
6%
7%
8%
7%
18 %
0%
16 %
4%
5%
16 %
18 %
5%
0%
10 %
10 %
40 %
80 %
30 %
40 %

6%
12 %
18 %
5%
8%
14 %
14 %
18 %
18 %
7%
14 %
24 %
8%
16 %
40 %
8%
10 %
12 %

0%
8%
6%

5%
8%
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Játra
konzervativní léčba
laparoskopie, sutura, drenáž
laparotomie, sutura, drenáž
laparotomie, resekce tkáně
Slezina
121
konzervativní léčba
122
laparoskopie, se zachováním funkce
123
laparotomie, sutura, drenáž
124
odstranění sleziny
Slinivka břišní (roztržení, rozhmoždění)
125
léčené konzervativně
126
léčené operativně
127
Úrazové proděravění žaludku
128
Úrazové proděravění dvanácterníku
Tenké střevo (roztržení, přetržení)
129
léčba bez resekce
130
léčba s resekcí
Tlusté střevo (roztržení, přetržení)
131
léčba bez resekce
132
léčba s resekcí
Okruží (mesenterium)
133
léčba bez resekce
134
léčba s resekcí střeva
ÚSTROJÍ UROGENITÁLNÍ
Pohmoždění (kontuze)
ledviny (s hematurií)
135
pyje těžkého stupně
136
varlat a šourku těžkého stupně
137
vedoucí k odnětí jednoho varlete
138
vedoucí k odnětí obou varlat
139
genitálu ženy těžkého stupně
140
Poranění ledviny – roztržení, rozdrcení
141
léčené konzervativně
142
léčené operativně se zachováním funkce
143
vedoucí k odnětí ledviny
Roztržení močového měchýře
144
léčba permanentní cévkou
145
operativní léčba
Roztržení močové roury
146
PÁTEŘ
Pohmoždění (kontuze) jakéhokoliv stupně
147
krajiny krční páteře
148
krajiny hrudní páteře
149
krajiny bederní páteře
150
krajiny sakrální páteře a kostrče
Podvrtnutí (distorze)
151
krční páteře
152
hrudní páteře
153
bederní páteře
Vymknutí (luxace) bez poškození míchy nebo jejích kořenů
potvrzené RDG zobrazovacími metodami
154
atlantookcipitální
155
krční páteře
156
hrudní páteře
157
bederní páteře
158
kostrče
Subluxace krční páteře (posun obratlů prokázaný RDG
159
zobrazovacími metodami)
Zlomeniny (fraktury)
jednoho trnového výběžku
160
161
více trnových výběžků
jednoho příčného výběžku
162
163
více příčných výběžků
kloubního výběžku
164
165
oblouku
166
zubu čepovce (dens epistrophei)
Zlomenina těl obratlů krčních, hrudních, bederních se snížením
přední části těla
167
jednoho obratle do 1/3
168
dvou a více obratlů 1/3
169
jednoho obratle o 1/3 a více
170
dvou a více obratlů o 1/3 více
Roztříštěné zlomeniny těl obratlů krčních,hrudních, bederních
(burst fraktury)
171
jednoho obratle
172
dvou a více obratlů
173
s transverzální lézí míšní
PÁNEV
Pohmoždění pánve jakéhokoliv stupně
174
Podvrtnutí v kloubu křížokyčelním
175
Vymknutí křížokyčelní řešená oseosyntézou
176
Odtržení předního hrbolku kosti kyčelní
177
Odtržení hrbolu kosti sedací
178
Zlomeniny (fraktury)
Izolované zlomeniny pánevního kruhu (typ I)
kosti stydké nebo sedací jednostranná
179
180
kosti kyčelní jednostranná
181
ruptura křížokyčelního skloubení jednostranná
117
118
119
120

14 %
14 %
26 %
46 %
14 %
14 %
20 %
16 %
22 %
30 %
16 %
18 %
18 %
22 %
22 %
32 %
16 %
22 %

5%
5%
5%
20 %
26 %
5%
14 %
18 %
30 %
14 %
18 %
14 %

0%
0%
0%
0%
5%
5%
5%

42 %
42 %
42 %
42 %
8%
30 %
6%
9%
7%
10 %
8%
14 %
42 %

16 %
22 %
40 %
46 %

54 %
60 %
100 %
0%
5%
42 %
7%
20 %

12 %
10 %
12 %

Zlomenina přední části stydkých kostí (motýlová fraktura)
léčená konzervativně
léčená operativně
Ruptura symphysy
184
léčená konzervativně
185
léčená operativně
Zlomenina kosti křížové
186
bez neurologických obtíží
187
s nerurologickými obtížemi
Zlomenina kostrče
188
Zlomenina acetabula
189
léčená konzervativně
190
léčená konzervativně se subluxací nebo luxací kyčelního kloubu
191
léčená operativně
Nestabilní poranění pánevního kruhu (typ II)
Oboustanná zlomenina kruhu s posunem úlomků
Bez nebo s rozvolněním symphysy
192
léčená konzervativně
193
léčená operativně
Nestabilní kompletní poranění pánve (typ III)
Ruptura symphysy nebo motýlová zlomenina, rozvolnění
křížokyčelního skloubení nebo zadního pánevního kruhu
194
léčená konzervativně
195
léčená operativně
HORNÍ KONČETINA
Pohmoždění jakéhokoliv stupně (kontuze)
196
paže
197
předloktí
198
ruky
199
jednoho a více prstů ruky
200
kloubu horní končetiny
Podvrtnutí (distorze)
201
skloubení mezi klíčkem a lopatkou
202
skloubení mezi klíčkem a kostí hrudní
203
ramenního kloubu
204
loketního kloubu
205
zápěstí
základních nebo mezičlánkových kloubů prstů ruky
206
jednoho prstu
207
více prstů
Vymknutí (luxace)
Za vymknutí kloubu se plní, bylo-li vymknutí potvrzeno RTG
vyšetřením nebo lékařem léčeno repozicí
kloubu mezi klíčkem a kostí hrudní
208
léčené konzervativně
209
léčené operativně
kloubu mezi klíčkem a lopatkou
210
léčené konzervativně
211
léčené operativně
kosti pažní (ramene)
212
léčené konzervativně
213
léčené operativně
předloktí (lokte)
214
léčené konzervativně
215
léčené operativně
zápěstí (kosti měsíční a luxace perilunární)
216
léčené konzervativně
217
léčené operativně
záprstních kostí
218
jedné
219
několika
základních nebo druhých a třetích článků prstu
220
u jednoho prstu
221
u několika prstů
Poranění svalů a šlach
Neúplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů na prstu nebo
na ruce
222
jednoho prstu
223
několika prstů
Úplné přerušení šlach ohýbačů
224
jednoho prstu
225
několika prstů
Úplné přerušení šlach natahovačů
226
jednoho prstu
227
několika prstů
Úplné přerušení šlach natahovačů nebo ohýbačů prstu a ruky v
zápěstí
228
jedné šlachy
229
více šlach
Natržení svalu nadhřebenového
230
Úplné přetržení svalu nadhřebenového
231
léčené konzervativně
232
léčené operativně
Přetržení (odtržení) šlachy dlouhé hlavy dvouhlavého svalu pažního
233
léčené konzervativně
234
léčené operativně
Přetržení jiného svalu
235
Zlomeniny (fraktury)
182
183

16 %
20 %
16 %
26 %
10 %
36 %
8%
14 %
18 %
46 %

36 %
46 %

46 %
60 %

0%
0%
0%
0%
0%
4%
4%
4%
4%
4%
4%
4%

4%
9%
7%
14 %
7%
14 %
7%
14 %
16 %
22 %
5%
9%
7%
10 %

6%
10 %
10 %
18 %
8%
14 %

10 %
18 %
6%
10 %
14 %
6%
10 %
5%

Komerční pojišťovna, a. s., se sídlem:
nám. Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5, IČO: 63998017
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 3362

DATUM ÚČINNOSTI 01. 11. 2021

KLASIFIKACE PLNĚNÍ ZA POŠKOZENÍ ÚRAZEM

236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
225
251
252
253
254
255
256
257
258

259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285

286
287
288
289
290
291
292
293

Infrakce, fissury dlouhých kostí, odlomení hran kostí a malých
úlomků s úponem vazu nebo svalu, zlomeniny subperiostální a
odloučení epifýz se hodnotí jako neúplné zlomeniny. Pokud není
neúplná zlomenina v této klasifikaci uvedena, plní se ve výši jedné
poloviny hodnocení za zlomeninu.
Zlomenina lopatky
těla
krčku
acromia - nadpažku
zobákovitého výběžku
Zlomenina klíční kosti
neúplná
úplná léčená konzervativně
úplná léčená operativně
Zlomenina kosti pažní (horního konce)
velkého hrbolku bez posunutí
velkého hrbolku s posunutím
léčená konzervativně
léčená operativně
hlavice
léčená konzervativně
léčená operativně - osteosyntézou
léčená náhradou hlavice
krčku
bez posunutí úlomků
zaklíněná
s posunutím úlomků
luxační nebo operativně léčená
Zlomenina kosti pažní – těla
neúplná
otevřená nebo léčená operativně
Zlomenina kosti pažní – nad kondyly
neúplná
úplná bez posunutí úlomků
úplná s posunutím úlomků
otevřená nebo operovaná
Nitrokloubní zlomenina kosti pažní (zlomenina trans- a
interkondylická, zlomenina hlavičky nebo kladky)
bez posunutí úlomků
s posunutím úlomků
reponovaná s fixací úlomků přes kůži
otevřená nebo léčená operativně
Zlomenina kosti pažní - vnitřního epikondylu
bez posunutí úlomků
s posunutím úlomků
konzervativní léčba
operativní léčba
Zlomenina kosti pažní - zevního epikondylu
bez posunutí úlomků
s posunutím úlomků
konzervativní léčba
operativní léčba
Zlomenina kosti loketní - okovce
léčená konzervativně
léčená operativně
Zlomenina kosti loketní – korunového
výběžku
léčená konzervativně
léčená operativně
Zlomenina kosti loketní - těla
neúplná
úplná léčená konzervativně
reponovaná s fixací úlomků přes kůži
otevřená nebo léčená operativně
Zlomenina kosti loketní – bodcovitého výběžku
Zlomenina kosti vřetenní - hlavičky
léčená konzervativně
léčená operativně
Zlomenina kosti vřetenní - těla
neúplná
úplná léčená konzervativně
reponovaná s fixací úlomků přes kůži
otevřená nebo operovaná
Zlomenina kosti vřetenní – bodcovitého výběžku
bez posunutí úlomků
s posunutím úlomků
Zlomenina kosti vřetenní - dolního konce (Collesova, Smithova,
zlomenina distální epifysy s odlomením bodcovitého výběžku kosti
loketní)
neúplná
úplná léčená konzervativně
epifyseolysa
zlomenina nebo epifyseolysa reponovaná
s fixací úlomků přes kůži
léčená operativně
Zlomenina obou kostí předloktí
neúplná
úplná léčená konzervativně
reponovaná s fixací úlomků přes kůži

otevřená nebo operovaná
předloktí (Monteggiova luxační)
Zlomenina kosti člunkové
296
neúplná
297
úplná léčená konzervativně
298
léčená operativně - osteosyntézou
299
léčená operativně – komplikovaná nekrózou
Zlomenina jiné kosti zápěstní
300
jedné kosti - úplná i neúplná léčená konzervativně
301
více kostí - úplná i neúplná léčená konzervativně
302
jedné kosti – úplná léčená operativně
303
více kostí - úplná léčená operativně
Zlomenina base první kosti záprstní (Bennettova luxační)
304
léčená konzervativně
305
reponovaná s fixací úlomků přes kůži
306
léčená operativně - osteosyntézou
Zlomenina jedné kosti záprstní
307
neúplná
308
úplná léčená konzervativně
309
reponovaná s fixací úlomků přes kůži
310
otevřená nebo léčená operativně
Zlomeniny více kostí záprstních
311
neúplné nebo úplné léčené konzervativně
312
reponovaná s fixací úlomků přes kůži
313
otevřené nebo léčená operativně
Zlomenina jednoho článku jednoho prstu
314
neúplná nebo úplná léčená konzervativně
315
s posunutím úlomků
316
otevřená nebo léčená operativně
Zlomeniny více článků jednoho prstu
317
neúplné nebo úplné léčené konzervativně
318
s posunutím úlomků
319
otevřené nebo léčené operativně
Zlomeniny článků dvou nebo více prstů
320
neúplné nebo úplné léčené konzervativně
321
s posunutím úlomků
322
otevřené nebo léčené operativně
Amputace
323
Exartikulace v ramenním kloubu
324
paže
325
předloktí
326
ruky
327
všech prstů nebo jejich částí s kostí
328
čtyř prstů nebo částí s kostí
329
tří prstů nebo částí s kostí
330
dvou prstů nebo částí s kostí
331
jednoho prstu nebo části s kostí
DOLNÍ KONČETINA
Pohmoždění jakéhokoliv stupně (kontuze)
332
kyčelního kloubu
333
kolenního kloubu
334
hlezenního kloubu
335
stehna
336
bérce
337
nohy
338
jednoho nebo více prstů nohy
Podvrtnutí (distorze)
kyčelního kloubu
339
kolenního kloubu léčené
340
znehybněním kloubu pevnou fixací
341
bez znehybnění kloubu pevnou fixací
hlezenního kloubu Chopartova nebo Lisfrancova kloubu léčené
342
znehybněním kloubu pevnou fixací
343
bez znehybněním kloubu pevnou fixací
jednoho nebo více prstů nohy
344
léčené imobilizací prstu
345
léčené bez imobilizace prstu
Vymknutí (luxace)
Za vymknutí kloubu se plní pouze tehdy, bylo-li vymknutí potvrzeno
RTG vyšetřením nebo lékařem léčeno repozicí.
stehenní kosti v kyčli
346
léčené konzervativně
347
otevřené nebo léčené operativně
čéšky
348
léčené konzervativně
349
otevřené nebo léčené operativně
kolenního kloubu (bérce)
350
léčené konzervativně
351
otevřené nebo léčené operativně
hlezenní kosti
352
léčené konzervativně
353
otevřené nebo léčené operativně
Chopartova kloubu (pod hlezennou kostí)
354
léčené konzervativně
355
otevřené nebo léčené operativně
zánártních kostí (jedné nebo více)
356
léčené konzervativně
357
otevřené nebo léčené operativně
záprstních (nártních) kostí (jedné nebo více)
294
295

8%
8%
7%
6%
5%
5%
12 %
5%
8%
12 %
16 %
22 %
22 %
16 %
16 %
18 %
22 %
14 %
22 %
8%
9%
14 %
22 %

10 %
14 %
18 %
22 %
6%
10 %
22 %
6%
10 %
22 %
10 %
15 %

8%
12 %
8%
10 %
16 %
20 %
6%
8%
12 %
8%
10 %
16 %
20 %
8%
14 %

6%
10 %
8%
14 %
20 %
10 %
14 %
20 %

30 %
30 %
12 %
22 %
30 %
40 %
8%
18 %
12 %
22 %
10 %
14 %
20 %
6%
8%
10 %
14 %
10 %
12 %
16 %
6%
8%
10 %
7%
12 %
14 %
8%
14 %
16 %
26 %
26 %
26 %
22 %
22 %
18 %
14 %
10 %
8%

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
5%
5%
0%
5%
0%
4%
0%

12 %
20 %
7%
10 %
22 %
26 %
10 %
14 %
10 %
14 %
8%
12 %
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358
359
360
361
362
363
364
365

366
367

368
369

370
371

372
373

374
375

376
377

378
379

380
381

382
383
384

385
386

387
388

389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404

léčené konzervativně
otevřené nebo léčené operativně
základních kloubů prstů nohy
palce
jednoho prstu a více bez palce
jednoho prstu a více včetně palce
mezičlánkových kloubů prstů nohy
palce
jednoho prstu a více bez palce
jednoho prstu a více včetně palce
Natržení nebo přetržení kloubních vazů
V případě poranění více kloubních vazů v jednom kloubu jedním
úrazem se hodnotí poranění hodnocené nejvyšším procentem +
polovina hodnocení za ostatní poranění (týká se položek 366-379)
Natržení postranního vazu kolenního diagnostikované ASK nebo
RDG zobrazovacími metodami
léčené konzervativně
léčené operativně
Natržení zkříženého vazu kolenního diagnostikované ASK nebo
RDG zobrazovacími metodami
léčené konzervativně
léčené operativně
Přetržení postranního vazu kolenního diagnostikované ASK nebo
RDG zobrazovacími metodami
léčené konzervativně
léčené operativně
Přetržení zkříženého vazu kolenního diagnostikované ASK nebo
RDG zobrazovacími metodami
léčené konzervativně
léčené operativně
Poranění menisku diagnostikované ASK nebo RDG zobrazovacími
metodami
léčené konzervativně
léčené operativně
Natržení postranního vazu kloubu hlezenního diagnostikované
ASK nebo RDG zobrazovacími metodami
léčené konzervativně
léčené operativně
Přetržení postranního vazu kloubu hlezenního diagnostikované
ASK nebo RDG zobrazovacími metodami
léčené konzervativně
léčené operativně
Poranění svalů a šlach
Natržení většího svalu nebo šlachy diagnostikované RDG
zobrazovacími metodami
léčené konzervativně
léčené operativně
Přetržení nebo protětí většího svalu nebo šlachy diagnostikované
RDG zobrazovacími metodami
léčené konzervativně
léčené operativně
Přetržení šlachy čtyřhlavého svalu léčené oprerativně
diagnostikované RDG zobrazovacími metodami
Natržení Achillovy šlachy diagnostikované RDG zobrazovacími
metodami
léčené konzervativně
léčené operativně
Přetržení Achillovy šlachy diagnostikované RDG zobrazovacími
metodami
léčené konzervativně
léčené operativně
Zlomeniny (fraktury)
Infrakce, fissury dlouhých kostí, odlomení hran kostí a malých
úlomků s úponem vazu nebo svalu, zlomeniny subperiostální a
odloučení epifýz se hodnotí jako neúplné zlomeniny.
Pokud není neúplná zlomenina v této klasifikaci uvedena, plní se
ve výši jedné poloviny hodnocení za zlomeninu.
Kost stehenní
Zlomenina hlavice kosti stehenní
léčená konzervativně
léčená operativně
Traumatická epifyseolýsa
s nepatrným posunutím úlomků léčená konzervativně
s výrazným posunutím úlomků léčená operativně
Zlomenina krčku kosti stehenní
zaklíněná léčená konzervativně
zaklíněná léčená operativně nebo nezaklíněná léčená
konzervativně
nezaklíněná léčená operativně
komplikovaná nekrózou nebo léčená endoprotézou
Zlomenina velkého chocholíku
Zlomenina malého chocholíku
Zlomenina pertrochanterická
neúplná
úplná léčená konzervativně
úplná léčená operativně
Zlomenina subtrochanterická
neúplná
úplná léčená konzervativně
otevřená nebo léčená operativně

8%
10%
5%
4%
6%
4%
4%
5%

405
406
407
408
409
410
411
412
413

414
415
9%
16 %

10 %
22 %

416
417
418
419
420

9%
16 %

14 %
22 %

9%
12 %

421
422
423
424
425

8%
10 %

426
427
428

8%
10 %

429
430

4%
8%

6%
12 %

431
432
433
434

435
436

18 %

10 %
20 %

16 %
20 %

437
438
439
440
441
442

443
444
445
446
447
448
14 %
20 %
22 %
40 %
20 %
42 %

449
450
451
452
453
454

50 %
60 %
14 %
10 %

455
456
457

16 %
30 %
46 %

458
459
460

30 %
50 %
62 %

461
462
463

Zlomenina těla kosti stehenní
neúplná
neúplná léčená operativně
úplná léčená konzervativně
otevřená nebo léčená operativně
Zlomenina kosti stehenní nad kondyly
neúplná
úplná léčená konzervativně
úplná léčená operativně
Traumatická epifyseolýsa distálního konce kosti stehenní
léčená konzervativně
léčená operativně
Nitrokloubní zlomenina kosti stehenní (zlomenina kondylu nebo
odlomení kondylu kosti stehenní)
léčená konzervativně
léčená operativně
interkondylická (obou kondylů)
léčená konzervativně
léčená operativně
Zlomenina čéšky
léčená konzervativně
léčená operativně
Zlomenina kloubní chrupavky na kondylech kosti stehenní, na
hlavici kosti holenní, na čéšce diagnostikované ASK nebo RDG
zobrazovacími metodami
Bércové kosti
Kost holenní
Zlomenina mezihrbolové vyvýšeniny kosti holenní
léčená konzervativně
léčená operativně
Odlomení drsnatiny kosti holenní
léčené konzervativně
léčené operativně
Nitrokloubní zlomenina horního konce kosti holenní
jednoho kondylu neúplná
jednoho nebo obou kondylů úplná
léčená konzervativně
léčená operativně
léčená operativně se spongloplastikou
Epifyzeolýza horního konce kosti holenní
léčená konzervativně
léčená operativně
Zlomenina kosti holenní nebo obou kostí bérce
neúplná léčená konzervativně
neúplná léčená operativně
úplná léčená konzervativně
úplná léčená operativně
Zlomenina pylonu (dolního konce) kosti holenní nebo obou kostí
bérce – tříštivá s posunutím úlomků
léčená konzervativně
léčená operativně
Epifyzeolýza dolního konce kosti holenní
bez posunutí úlomku
s posunutím úlomků léčená konzervativně
léčená operativně
Odlomení zadní hrany kosti holenní (izolované poranění)
neúplné
léčené konzervativně
léčené operativně
Kost lýtková
Zlomenina kosti lýtkové (bez postižení hlezenního kloubu)
neúplná
úplná léčená konzervativně
léčená operativně
Epifyzeolýza dolního konce kosti lýtkové
bez posunutí úlomku
s posunutím úlomků léčená konzervativně
léčená operativně
Zlomenina zevního kotníku
neúplná
úplná léčená konzervativně
úplná léčená operativně
Zlomenina vnitřního kotníku
neúplná
úplná léčená konzervativně
úplná léčená operativně
Hlezno
Zlomenina hlezna – Weber A
léčená konzervativně
léčená operativně
otevřená nebo léčená zevní fixací
Zlomenina hlezna – Weber B
léčená konzervativně
léčená operativně
otevřená nebo léčená zevní fixací
Zlomenina hlezna – Weber C
léčená konzervativně
léčená operativně
otevřená nebo léčená zevní fixací

20 %
26 %
46 %
58 %
20 %
46 %
62 %
20 %
40 %

14 %
22 %
30 %
54 %
12 %
20 %
14 %

14 %
22 %
10 %
14 %
14 %
28 %
34 %
42 %
16 %
34 %
14 %
22 %
32 %
42 %

36 %
44 %
8%
10 %
14 %
8%
14 %
18 %

4%
8%
12 %
6%
8%
12 %
6%
10 %
14 %
8%
10 %
18 %

10 %
14 %
16 %
20 %
28 %
30 %
22 %
34 %
38 %
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Zlomenina výběžku patní kosti
Zlomenina těla patní kosti
465
léčená konzervativně
466
léčená fixací dráhy přes kůži nebo zevní fixací
467
léčená operativně
Zlomenina kosti hlezenní
468
léčená konzervativně
469
léčená operativně
Zlomenina zadního výběžku kosti hlezenní
470
Zlomenina kosti člunkové
471
bez posunutí úlomků
472
luxační
Zlomenina kosti krychlové
473
bez posunutí úlomků
474
s posunutím úlomků
Zlomenina kosti klínové
475
jedné kosti bez posunutí úlomků
476
jedné kosti s posunutím úlomků
477
více kostí bez posunutí úlomků
478
více kostí s posunutím úlomků
Zlomenina baze páté kůstky zánártní (i odlomení)
479
bez posunutí úlomků nebo epifyzeolýza
480
s posunutím úlomků léčená konzervativně
481
léčená operativně
Zlomenina kůstek zánártních jednoho prstu
482
léčená konzervativně
483
léčená fixací dráty přes kůži
484
léčená operativně
485
otevřená
V případě zlomenin kůstek zánártních více prstů se
hodnocení dle pol. 482 – 485 zvyšuje o ¼.
Zlomenina palce nohy
486
nehtového výběžku palce roztříštěná
487
abrupce části článku palce
488
úplná léčená konzervativně
489
léčená fixací dráty přes kůži
490
otevřená nebo léčená operativně
Zlomenina jednoho nebo více článků jednoho prstu jiného než
palce
491
léčená konzervativně
492
léčená fixací dráty přes kůži
493
otevřená nebo léčená operativně
V případě zlomenin jednoho nebo více článků více prstů se
hodnocení dle pol. 491 – 493 zvyšuje o ¼.
Amputace (snesení)
Exartikulace kyčelního kloubu nebo snesení stehna
494
495
bérce
496
nohy
497
palce nohy nebo jeho části s kostí
498
každý prst
PORANĚNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
U položek č. 499 – 510 se před skončením léčení vyplatí
zálohové plnění ve výši dolní hranice rozpětí pro danou
položku. Konečné plnění se stanoví po ukončení léčení ve
spolupráci s posudkovým lékařem podle přepočtové tabulky
dle doby léčení do ustálení zdravotního stavu.
Mozek
499
Otřes mozku diagnostikovaný neurologem nebo neurochirurgem
Otřes mozku těžkého stupně (pozitivní nález na EEG nebo
500
hospitalizace nejméně 7 dní)
Pohmoždění mozku diagnostikované RTG zobrazovacími
501
metodami
502
Rozdrcení mozkové tkáně nebo krvácení do mozku
503
Krvácení nitrolební a do kanálu páteřního
Mícha
504
Otřes míchy
505
Pohmoždění míchy
506
Krvácení do míchy
507
Rozdrcení míchy
Poranění motorického nervu
508
Pohmoždění motorického nervu s krátkou obrnou (neuropraxis)
Poranění motorického nervu s přerušením vodivých vláken
509
Přerušení motorického nervu (neurotmesis)
510
OSTATNÍ DRUHY PORANĚNÍ
Rána chirurgicky ošetřená
511
jedna rána s hojením bez komplikací
512
jedna rána s hojením s komplikacemi
513
více ran
Plošná hluboká ztráta kůže větší než 1 cm2
514
Stržení
515
jednoho nehtu
516
dvou a více nehtů
Cizí tělísko chirurgicky odstraněné i neodstraněné (s revizí rány)
517
Úžeh a úpal - celkové příznaky u úžehu a úpalu (s výjimkou
518
účinků slunečního záření na kůži) léčené hospitalizací
Otrava plyny a párami, celkové účinky záření a chemických
519
jedů léčené hospitalizací
Traumatický šok léčený hospitalizací
520
Celkové účinky zasažení elektrickým proudem léčené
521
hospitalizací
464

9%
22 %
34 %
42 %
22 %
42 %
5%
10 %
30 %
10 %
14 %
10 %
14 %
14 %
22 %
8%
10 %
12 %

522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541

Popálení, poleptání nebo omrzliny (výjimkou slunečního záření
na kůži) druhého stupně léčené ambulantně v rozsahu
od 3 cm2 do 10 cm2 u dítěte do 10 let věku
od 3 cm2 do 10 cm2 u dítěte nad 10 let věku a u dospělého
nad 10 cm2 do 1 % povrchu těla
do 5 % povrchu těla
druhého stupně léčené hospitalizací v rozsahu
do 15 % povrchu těla
do 20 % povrchu těla
do 30 % povrchu těla
do 40 % povrchu těla
do 60 % povrchu těla
větším než 60 % povrchu
třetího stupně léčené chirurgicky v rozsahu
od 4 cm2 do 7 cm2
od 7 cm2 do 10 cm2
od 10 cm2 do 1 % povrchu těla
do 5 % povrchu těla
do 10 % povrchu těla
do 15 % povrchu těla
do 20 % povrchu těla
do 30 % povrchu těla
do 40 % povrchu těla
větším než 40 % povrchu

5%
4%
5%
6%
7%
8%
14 %
26 %
42 %
100 %
6%
7%
9%
12 %
18 %
26 %
34 %
42 %
68 %
100 %

6%
8%
12 %
16 %

5%
6%
8%
10 %
12 %

4%
6%
8%

52 %
40 %
32 %
9%
4%

4%
10 %
10-40 %
16-100 %
16-100 %
14 %
16-42 %
20-100 %
100 %
5%
10-30 %
15-70 %

4%
4%
4%
4%
4%
5%
4%
5%
5%
5%
5%

Komerční pojišťovna, a. s., se sídlem:
nám. Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5, IČO: 63998017
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 3362

DATUM ÚČINNOSTI 01. 11. 2021

KLASIFIKACE PLNĚNÍ ZA POŠKOZENÍ
ÚRAZEM
ze dne 6. 12. 2021

PŘEPOČTOVÁ TABULKA PRO HODNOCENÍ POŠKOZENÍ ÚRAZEM PODLE DOBY LÉČENÍ
týdny

procenta

týdny

procenta

1-3

0

28

46

4

4

29

48

5

5

30

50

6

6

31

52

7

7

32

54

8

8

33

56

9

9

34

58

10

10

35

60

11

12

36

62

12

14

37

64

13

16

38

66

14

18

39

68

15

20

40

70

16

22

41

72

17

24

42

74

18

26

43

76

19

28

44

78

20

30

45

80

21

32

46

82

22

34

47

84

23

36

48

86

24

38

49

88

25

40

50

92

26

42

51

96

27

44

52

100

V uvedené tabulce odpovídají době léčení v týdnech procenta plnění. Doba léčení se zaokrouhluje na plné týdny, a to tak, že poslední započatý týden se počítá jako plný týden.

Komerční pojišťovna, a. s., se sídlem:
nám. Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5, IČO: 63998017
ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM MĚSTSKÝM SOUDEM V PRAZE, ODDÍL B, VLOŽKA 3362

DATUM ÚČINNOSTI 01. 11. 2021

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ
K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen “Smlouva”)
(dále jen “Smlouva”)
uzavřená mezi obchodními společnostmi
Komerční banka, a.s.
se sídlem: Na Příkopě 33 / 969, 114 07 Praha 1
IČO: 45317054
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1360
(dále jako “Pojistník” nebo “KB”),
a
Komerční pojišťovna, a.s.
se sídlem: nám. Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5
IČO: 63998017
zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3362
(dále jako “Pojistitel” nebo “KP”)
(společně jako “Smluvní strany”; jednotlivě také jako “Smluvní strana”)

„Tato Smlouva se uzavírá v souladu se zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších
předpisů, a Co-operation Agreement (Smlouvou o spolupráci) KB Agr. No 0000020484/0000 uzavřenou mezi KP
a KB dne 21. prosince 2012.
DEFINICE POJMŮ
Pro účely této Smlouvy se následující pojmy užívají v tomto smyslu:
Asistenční společnost“

AXA ASSISTANCE CZ, s. r. o.
Hvězdova 1689/2a, PSČ 140 00 Praha – Nusle, Česká republika
Tel.: +420 272 101 030; Fax: +420 272 101 001
IČO 25 69 52 15
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou
značkou C 61910
nebo jiná společnost oznámena v časovém předstihu Pojistníkovi, pokud má KP
jako Pojistitel toto právo vyhrazeno v pojistných podmínkách

„Kolektivní pojištění“

Cestovní pojištění pro cesty do zahraničí, poskytované Pojistitelem všem držitelům
Platebních karet systému Mastercard a VISA (případně jejich souborů) vydaných
KB či členskou bankou Europay Int. se statutem přidruženého člena (Affiliate
Member).
V období od 1. 7. 2020 na dobu do 31. 12. 2020, s automatickou prolongací dle čl.
5.3. této Smlouvy cestovní pojištění pro cesty po České republice, poskytované
Pojistitelem všem držitelům pojistných programů uvedených v Příloze č. 1 této
Smlouvy. Specifikace Kolektivního pojištění je obsažena v Příloze č. 1 této
Smlouvy.

“Pojištění“

Pojištění vzniklé pro jednotlivého Pojištěného na základě a za podmínek
stanovených touto Smlouvou.

“Platební karta”

„Pojistný program“

Platební kartou se pro účely této Smlouvy rozumí:
-

Viva kreditní karta vydaná pojistníkem;
KB Infinite systému VISA, vydaná Pojistníkem;

-

KB Platinum systému Mastercard, Visa vydaná Pojistníkem;

-

World Elite kreditní karta vydaná Pojistníkem;

-

Embosovaná karta systému Mastercard, Visa nebo jejich
souborů vydaná Pojistníkem;

-

Prestige Card systému Mastercard, Visa nebo jejich souborů
vydaná Pojistníkem;

-

Kreditní karta systému Mastercard vydaná Pojistníkem;

-

Stříbrná firemní karta systému Mastercard, Visa nebo jejich
souborů vydaná Pojistníkem;

-

Zlatá karta a Zlatá firemní karta systému Mastercard, Visa
nebo jejich souborů vydaná Pojistníkem;

-

Korporátní karta a Zlatá korporátní karta systému Mastercard,
Visa vydaná Pojistníkem.

-

„Cestovní pojištění Easy k platebním kartám KB“ (tento Pojistný program je
poskytován k Viva kreditním kartám KB);

-

„Volitelné Cestovní pojištění Easy k platebním kartám KB“ (tento Pojistný
program je poskytován ke kartám KB dle KB sazebníku);

-

„Pojištění Infinite“ (tento Pojistný program je poskytován ke kartám KB
Infinite);

-

“Pojištění Platinum“ (tento Pojistný program je poskytován ke kartám KB
Platinum do 30. 6. 2021);

-

Cestovní pojištění k embosovaným kartám“ (tento Pojistný program je
poskytován k Embosovaným kartám, Embosovaným G2 kartám, které byly
vydány
do
30. 9. 2017; Pojistný program je poskytován do konce platnosti uvedených
karet a ke Stříbrným firemním kartám, Firemním kartám Prestige a osobním
Kreditním kartám MasterCard bez omezení platnosti);

-

“Cestovní pojištění ke zlatým kartám“ (tento Pojistný program je poskytován
ke Zlatým kartám do 30. 6. 2021 a Zlatým firemním kartám);

-

„Cestovní pojištění ke korporátním kartám“ (tento pojistný program je
poskytován ke Korporátním kartám);

-

„Cestovní pojištění ke zlatým korporátním kartám“ (tento pojistný program je
poskytován ke Zlatým korporátním kartám);

-

„Tuzemské cestovní pojištění k platebním kartám vydaných Komerční
bankou, a.s.“ platné od 1. 7. 2020, které doplňuje pojistné programy a
pojištění uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy;

-

„Moje cestovní pojištění“ a „Moje cestovní pojištění rodina“ platné od 1. 5.
2021 (toto pojištění je poskytované ke kartám KB dle KB sazebníku);

-

„Cestovní pojištění Zlatých osobních karet“ platné od 1. 7. 2021 (toto
pojištění je poskytované ke Zlatým kartám);

-

„Cestovní pojištění prémiových karet“ platné od 1. 7. 2021 (toto pojištění je
poskytované ke kreditní kartě World Elite a ke kartě Visa Platinum).

Pojistné programy a pojištění jsou specifikovány v Příloze č. 1 této Smlouvy.

„Pojištěný“

Osoba/osoby, jež splňují podmínky pro vstup do Kolektivního pojištění stanovené
v odst. 1.3. této Smlouvy.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1.

Předmět Smlouvy

Pojistitel se touto Smlouvou zavazuje poskytnout všem Pojištěným pojistnou ochranu
a Pojistník se zavazuje platit Pojistiteli za všechny Pojištěné pojistné, to vše v
souladu a za podmínek touto Smlouvou (včetně jejích Příloh) dále stanovených.

1.2.

Předmět Pojištění

Předmětem tohoto Kolektivního pojištění je náhrada nákladů vynaložených
Asistenční společností v souvislosti s poskytnutím neodkladné pomoci Pojištěnému
v zahraničí do výše limitů uvedených pro příslušný Pojistný program v této Smlouvě.

1.3. Podmínky pro
vstup do
Kolektivního
pojištění

Pojistitel se zavazuje pojistit osoby, které:

jsou držiteli Platební karty;

splňují další podmínky uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy.

1.4. Počátek a zánik
Pojištění

Vznik a zánik Pojištění je definován v Příloze č. 1 této Smlouvy.
Tyto a jiné náležitosti Pojištění budou vždy obsaženy také v příslušných pojistných
podmínkách Pojistných programů.

1.5. Pojistné podmínky

Kolektivní pojištění k Platebním kartám se řídí aktuálními pojistnými podmínkami.
Pojistné podmínky je možné měnit v průběhu účinnosti této Smlouvy na základě
písemného souhlasu obou Smluvních stran.

1.6. Kontaktní osoby
pro účel odst. 1.5.
této Smlouvy

Smluvní strany jsou oprávněny kontaktní osoby měnit či doplňovat i jednostranně
s tím, že taková změna je účinná dnem následujícím po dni doručení oznámení,
není-li v oznámení stanoveno pozdější datum účinnosti změny kontaktní osoby.

2.

POJISTNÉ A POJISTNÉ PLNĚNÍ

2.1. Pojistné

Výše měsíčního pojistného za jednotlivé Pojištění je uvedena v Příloze č. 1 této
Smlouvy.

2.2. Platba pojistného

Pojistné uvedené v odst. 2.1 bude Pojistník platit nejpozději do 15. dne měsíce
následujícího po vydání Platební karty, a následně vždy na měsíční bázi (tj.
v měsíčních intervalech) do okamžiku zániku Pojištění. Pojistné bude placeno
bezhotovostně na účet Pojistitele.
V případě stoplistace Platební karty z důvodu ztráty, krádeže, poškození, apod.,
kdy je držiteli vydána nová Platební karta s platností původní Platební karty,
přecházejí na držitele této nové Platební karty stejná práva na Pojištění, jaká mu
náležela k Platební kartě stoplistované. Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o
náhradu Platební karty původní, neplatí KB za náhradní Platební kartu pojistné.

2.3.

DPH

V době uzavření této Smlouvy pojistné stanovené v odst. 2.1 nepodléhá DPH.

3. PŘEDÁVÁNÍ DAT
3.1.

Data předávaná
Pojistníkem
Pojistiteli

Pojistník je povinen poskytovat Pojistiteli údaje o Pojištěních, a to ve lhůtách a
formátu specifikovaném v Příloze č. 2 této Smlouvy.

3.2.

Data předávaná
Pojistitelem
Pojistníkovi

Pojistitel je povinen poskytovat Pojistníkovi datové médium obsahující data
specifikované v Příloze č. 3 této Smlouvy a doručit je do KB. V uvedené Příloze č.
3 je také specifikována periodicita poskytování těchto dat.

4.

OSOBNÍ ÚDAJE

4.1. Osobní údaje

Tímto článkem smluvní strany upravují práva a povinnosti Pojistitele a Pojistníka
při nakládání s osobními údaji vyplývající z právní úpravy upravující zpracování
osobních údajů, zejména z GDPR (Nařízení EU č. 679/2016).
Smluvní strany si jsou vědomy svých povinností vyplývajících z GDPR, zejména
povinnosti informovat subjekty údajů (Pojištěné) o zpracování osobních údajů a
jejich právech. Informace Pojistitele o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na
internetové stránce https://www.kb-pojistovna.cz v sekci Ochrana osobních údajů
Informace Pojistníka o zpracování osobních údajů jsou uvedeny na internetové
stránce
https://www.kb.cz/cs/ochrana-osobnich-udaju
Postavení Smluvních stran
• Pro účely zajištění a uplatnění nároku na čerpání Pojištění ze strany Pojištěného
vystupují Smluvní strany v postavení společných správců. Osobní údaje
předávané v tomto režimu jsou specifikovány v Příloze č. 4
• Pro účely předávání osobních údajů specifických pro Pojištění dle Přílohy č. 5.
této Smlouvy, která tak nebudou předmětem správy ze strany KB, vystupuje KB
v postavení zpracovatele osobních údajů pro KP. Tato Příloha definuje typy
osobních údajů, kategorie fyzických osob a způsob předávaní osobních údajů.
• Při poskytování svých produktů a služeb jsou Smluvní strany samostatnými
správci.
• Práva a povinnosti Smluvních stran v obou výše uvedených režimech jsou
specifikovány v Cooperation Agreement.
• Pojistník se zavazuje seznámit osoby, jež vstupují do kolektivního pojištění, s
Informačním memorandem Pojistitele o nakládání s osobními údaji, např.
prostřednictvím dokumentu Informace pro zájemce o pojištění.

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1.

Co-operation
Agreement
(Smlouva o
spolupráci)

Oblasti touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
Smlouvy o spolupráci.

5.2.

Odchylka u
Platebních karet
vydaných
Pojištěným
v Slovenské
republice (s
výjimkou
Pojištěných –
občanů České
republiky)

Pokud se v ustanoveních Smlouvy, včetně jejích Příloh včetně příslušných pojistných
podmínek výslovně uvádí pojem "Česká republika" jako místo počátku nebo konce
cesty, či se takto definuje územní účinnost jednotlivých Pojištění nebo se toto území
používá k vyčíslení nároků z Pojištění, tak se u Pojištění vázaného na Platební karty
vydané Pojištěným (držitelům Platebních karet a jejich rodinným příslušníkům)
v Slovenské republice, s výjimkou Pojištěných - občanů České republiky,
prostřednictvím Komerční banky Bratislava, a.s., (zanikla 31. 12. 2010 fúzí s
Komerční bankou, a.s.) a/nebo prostřednictvím Komerční banky, a.s. (od 1.1.2011)
při výkonu její podnikatelské činnosti na území Slovenské republiky, nahrazuje ve
výše zmíněných smluvních ustanoveních termín "Česká republika" takto: "Slovenská
republika.“

5.3.

Účinnost a trvání
Smlouvy

Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2009.
Výpověď: Kterákoliv ze Smluvních stran je oprávněna vypovědět tuto Smlouvu
s výpovědní lhůtou, která činí 3 (tři) měsíce a která začíná běžet prvního dne
kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné výpovědi druhé Smluvní
straně.
Tuzemské cestovní pojištění k platebním kartám KB definovaným v Příloze č. 1 této
Smlouvy se sjednává od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2020. Toto pojištění se automaticky
prolonguje, a to vždy o 2 následující kalendářní měsíce (dále jen „prolongované
období“), pokud některá ze smluvních stran písemně nesdělí druhé Smluvní straně,
a to vždy nejpozději 15 pracovních dnů před koncem prolongovaného období, že na
dalším pokračování tohoto pojistného programu nemá zájem. Pro toto sdělení
postačuje mailová informace kontaktní osobě uvedené v článku 1.6. této Smlouvy.

Vztah Smlouvy a
Pojištění

Ukončení Pojištění nemá vliv na účinnost této Smlouvy.

5.5.

Jazyk Smlouvy

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) originálních stejnopisech, přičemž každá
Smluvní strana obdrží po jednom stejnopisu.

5.6.

Pojistné podmínky

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou:

5.4.

Dojde-li k ukončení účinnosti této Smlouvy, účinnost Pojištění uzavřených na
základě této Smlouvy zůstává nedotčena a všechna práva a povinnosti z něho
vyplývající zůstávají v platnosti až do konce pojistné doby následující po zániku této
Smlouvy. Tím není dotčeno právo Smluvních stran kdykoli ukončit účinnost této
Smlouvy dohodou, a to i s účinky na existenci a trvání jednotlivých Pojištění.

-

“Volitelné Cestovní pojištění Easy k platebním kartám KB“, pojistné podmínky
pojištění ze dne 1. 7. 2021
“Cestovní pojištění Easy k platebním kartám KB“, pojistné podmínky pojištění
ze dne 6. 12. 2021
“Pojištění Infinite”, pojistné podmínky pojištění ze dne 6. 12. 2021
“Pojištění Platinum”, pojistné podmínky pojištění ze dne 25. 5. 2018
Pojistné podmínky Cestovního pojištění k embosovaným kartám
ze dne 6. 12. 2021
Pojistné podmínky Cestovního pojištění ke zlatým kartám ze dne 6. 12. 2021
Pojistné podmínky Cestovního pojištění ke korporátním kartám
ze dne 6. 12. 2021
Pojistné podmínky Cestovního pojištění ke zlatým korporátním kartám
ze dne 6. 12. 2021
Pojistné podmínky k tuzemskému cestovnímu pojištění k platebním kartám
vydaných Komerční bankou, a.s. platné od 1. 7. 2020 do 31. 12. 2021
„Moje cestovní pojištění“ a „Moje cestovní pojištění rodina“, pojistné podmínky
Cestovního pojištění k osobním platebním kartám KB ze dne 6. 12. 2021
„Cestovní pojištění Zlatých platebních karet“ a „Cestovní pojištění prémiových
karet“, pojistné podmínky Cestovního pojištění k osobním platebním kartám
KB ze dne 6. 12. 2021

5.7.

Přílohy

Důvěrné

5.8.

Prohlášení

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu textu rozumí, a že vyjadřuje
jejich pravou a svobodnou vůli prostou omylu. Na důkaz toho připojují své
vlastnoruční podpisy.“

Komerční banka, a.s.

Komerční pojišťovna, a.s.

