
                          

Úplné předsmluvní a smluvní informace o produktu jsou uvedeny ve Všeobecných pojistných podmínkách (VPP) pro cestovní pojištění CPSO1 160201.                                                                                                                                

https://ergo.cz/p/mamut/

O jaký druh pojištění se jedná? 

Cestovní pojištění je pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování na území České republiky a Schengenského prostoru.

    

                 

Co je předmětem pojištění?   Na co se pojištění nevztahuje? 

Smluvně ujednaná omezení rozsahu pojistného krytí 
naleznete ve VPP CPSO1 160201 článek 23, 27, 31, 35, 42.
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Úrazové pojištění s limitem pojistného plnění Trvalé ná-
sledky 300.000 Kč, Smrt úrazem 200.000 Kč a Denní od-
škodné při pobytu v nemocnici 200 Kč/den.

Pojištění zavazadel s limitem pojistného plnění 20.000 Kč; 
jedna věc max. 10.000 Kč.

Pojištění odpovědnosti s limitem pojistného plnění 
3 000.000 Kč.

Pojištění právní ochrany s limitem pojistného plnění 
150.000 Kč.

Pojištění storna zájezdu s limitem pojistného plnění pro 
stornopoplatky 5.000 Kč, přerušení cesty 2.500 Kč.







Úrazové pojištění se nevtahuje například na úrazy, které 
byly způsobeny mentálními a duševními poruchami nebo 
v souvislosti se spácháním trestného činu, při zhoršení 
nemoci následkem úrazu.   
U pojištění zavazadel se pojistné krytí nevztahuje například 
na peníze v hotovosti, platební a kreditní karty cennosti, 
vozidla, plavidla. Pojištění se rovněž nevztahuje na 
zavazadla a věci odcizené ze stanu, střešního nosiče vozidla 
a přívěsu.

U pojištění odpovědnosti se pojistné krytí nevztahuje 
například na škodu způsobenou úmyslně. Dále se 
nevztahuje na škody vzniklé na životním prostředí a 
na škodu za níž odpovídá pojištěný svému manželovi, 
sourozencům, příbuzným v řadě přímé, osobám, které 
s ním žijí ve společné domácnosti. Pojištěny nejsou věci 
zapůjčené nebo pronajaté. Tato výluka se nevztahuje na 
škodu způsobenou na vybavení pronajatého ubytovacího 
zařízení s dobou pronájmu maximálně 21 dní a dále na 
škodu způsobenou na těchto věcech požárem, výbuchem, 
vodou z vodovodního zařízení, krádeží vloupáním a loupeží.
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Existují nějaká omezení v pojistném krytí?
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Jaké mám povinnosti? 

Kdy a jak provádět platbu? 

Kdy pojistné krytí začíná a končí?

Jak mohu smlouvu vypovědět? 

Pojistník i pojištěný jsou povinni pravdivě a úplně odpovědět na všechny dotazy pojistitele při jednání o uzavření pojistné smlouvy.  

Pojistník i pojištěný jsou povinni bezodkladně písemně oznámit pojistiteli každou změnu týkající se pojištěného, pojištění a změny 
pojistného rizika, tedy například oznámit pojistiteli změnu bydliště, doručovací adresy, oznámit pojistiteli zánik pojistného zájmu atd. 

V případě vzniku škodné události jsou pojištěný, pojistník, popř. oprávněná osoba povinni vznik škodné události neprodleně oznámit 
pojistiteli.

Další povinnosti pojistníka a pojištěného jsou uvedeny ve VPP CPSO1 160201 článek 15, 24, 28, 33, 43.

Výše a splatnost pojistného se řídí rámcovou pojistnou smlouvou s pojistníkem, tj. Občanské sdružení MAMUT.

Pojištění vzniká a zaniká dnem a časem uvedeným v přihlášce do pojištění a za podmínky, že zájemce zaplatil pojistníkovi pojistné a 
pojistník zaplatil bankovním převodem pojistné pojistiteli.

Pojistnou smlouvu lze vypovědět bez udání důvodu do čtrnácti dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo ode dne, kdy mu byly 
sděleny pojistné podmínky, byla-li pojistná smlouva uzavřena mimo obchodní prostory pojistitele. Od pojistné smlouvy nelze odstoupit 
v případě, že pojištěnému již byla v rámci tohoto pojištění poskytována pojistná ochrana.

Další způsoby výpovědi pojištění se řídí VPP CPSO1 160201 Část I. článek 7.

    

                 
Pojištění se vztahuje na pojistné události, k nimž došlo na území České republiky. Pojištění se též vztahuje na státy na území 
Schengenského prostoru, výhradně však za účelem výletů z České republiky do států, které sousedí s Českou republikou.

Kde se na mne vztahuje pojistné krytí? 
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