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Článek 1
Úvodní ustanovení

1.  Pojištění Léto plus, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., 
Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí pojistnou smlou-
vou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění 
VPPCP  1/16 (dále jen VPPCP), těmito Doplňkovými pojistnými pod-
mínkami Léto plus DPPLP/U 1/16 (dále jen DPP) a příslušnými ustano-
veními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2.  Pojištění Léto plus je pojištěním škodovým.

Článek 2
Předmět a rozsah pojištění

1.  Pojištění Léto plus se sjednává pro případ:
a)  odcizení letního sportovního vybavení krádeží vloupáním nebo 

loupeží;
b)  zničení nebo poškození letního sportovního vybavení;
c)  ztráty letního sportovního vybavení.

2.  Pojištění Léto plus se dále vztahuje na náklady vynaložené na proná-
jem náhradního letního sportovního vybavení v případě, že:
a)  došlo k jeho poškození, zničení, odcizení nebo ztrátě;
b)  jeho poškození, zničení bylo způsobené dopravcem;
c)  došlo k jeho nedodání nebo zpožděnému dodání dopravcem.

3.  Pojištění Léto plus se rovněž vztahuje i na pojištění nevyužité dovole-
né, kdy pojištěný nemohl čerpat dovolenou v důsledku úrazu či hos-
pitalizace (dále jen nevyužitá letní dovolená).

Článek 3
Povinnosti pojištěného

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

2.  Pojištěný je povinen bezprostředně po návratu z cesty předložit ozná-
mení škody se všemi doklady ke škodné události. Poškozené letní 
sportovní vybavení je třeba uchovat a umožnit jeho prohlídku pojisti-
telem.

Článek 4
Pojistná událost, pojistné plnění

1.  V případě vzniku pojistné události na letním sportovním vybavení po-
skytuje pojistitel pojistné plnění ve výši nové hodnoty věci, tj. částky 
potřebné k pořízení nové věci stejného druhu a parametrů, za ceny 
v místě bydliště pojištěného obvyklé. V případě poškození věci posky-
tuje pojistitel plnění ve výši účelně vynaložených nákladů na opravu 
věci, maximálně však do výše nové hodnoty věci.

2.  V  případě pojistné události z  pojištění nevyužité letní dovolené po-
skytne pojistitel pojistné plnění pojištěnému za každý nevyužitý den 
dovolené, kterou pojištěný nemohl čerpat, a to počínaje dnem násle-
dujícím po přijetí k hospitalizaci nebo vzniku úrazu, maximálně však 
ve výši sjednaných limitů pojistného plnění.

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

Článek 5
Výluky z pojištění

1.  V případě odcizení letního sportovního vybavení neposkytne pojisti-
tel pojistné plnění v případě, že k odcizení došlo:
a)  ze stanu nebo jiného zařízení majícího nepevné stěny nebo stropy 

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

b)  z automatických úschovných schránek a uložených v úschovnách;
c)  ze společných prostor zařízení, ve kterém byl pojištěný ubytován;
d)  z  odstaveného uzamčeného automobilu v  době od 22 hodin do 

06 hodin, není-li v uvedeném čase přítomen pojištěný nebo osoba 
starší 18 let, pověřená hlídáním.

2.  Pojištění nevyužité dovolené se nevztahuje na škody vzniklé:
a)  hospitalizací v  důsledku plánovaných lékařských vyšetření a  lázeň-

ských pobytů;
b)  hospitalizací v důsledku onemocnění nebo úrazu, které vznikly před 

sjednáním pojistné smlouvy.
3.  Pojištění se rovněž nevztahuje na škody vzniklé:

a)  jako náklady za běžnou údržbu;
b)  v důsledku běžného opotřebení.

Článek 6
Výklad pojmů

Nad rámec výkladu pojmů uvedených v čl. 17, VPPCP se pro účely tohoto 
pojištění rozumí:
1.  Dokladem ke škodné události např. protokol policie, potvrzení od 

vedení hotelu, dopravce, zdravotnického zařízení, pracovníka cestov-
ní kanceláře, provozovatele sportovního areálu, lékařská zpráva v pří-
padě nevyužité dovolené, faktura za servis letního vybavení, faktura 
za půjčení letního vybavení, fotodokumentace, potvrzení a nabývací 
doklady k poškozenému letnímu vybavení.

2.  Dokladem o  zaplacení daňový doklad vystavený provozovatelem 
půjčovny nebo opravny letního sportovního vybavení.

3.  Hospitalizací, hospitalizace pojištěné osoby z důvodu nemoci nebo 
úrazu trvající nejméně 24 hodin.

4.  Letními sporty jízda na jízdním kole, potápění, rybaření, surfing, 
windsurfing, jízda na pramici, kánoi, kajaku či raftu.

5.  Letním sportovním vybavením kola, potápěčská výstroj, rybářské 
vybavení, surf a windsurfing, pramice, kánoe, kajak a raft.

6.  Odcizením věci krádeží vloupáním přivlastnění si pojištěné věci, její 
části nebo jejího příslušenství způsobem, při kterém pachatel proka-
zatelně překonal překážky a  zmocnil se jí jedním z  dále uvedených 
způsobů:
a)  do uzamčeného místa pojištění se dostal tak, že je otevřel nástroji, 

které nejsou určeny k jeho řádnému otevírání.
b)  do uzamčeného místa pojištění se dostal jinak než dveřmi.
c)  uzamčené místo pojištění otevřel originálním klíčem nebo legálně 

zhotoveným duplikátem, jehož se zmocnil krádeží vloupáním 
nebo loupeží.

 Za místo pojištění se pro účely tohoto pojištění rozumí:
a)  zařízení, ve kterém je pojištěný ubytován.
b)  uzamčený automobil, který pojištěný využívá k cestování.

 Za odcizení věcí krádeží vloupáním se nepovažuje přivlastnění si pojiš-
těné věci, její části nebo jejího příslušenství v případech, kdy ke vniknutí 
do uzamčeného místa pojištění došlo nezjištěným způsobem (např. beze 
stop násilí, použitím shodného klíče).

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

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

9.  Servisem oprava poškozeného letního sportovního vybavení u  od-
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borného poskytovatele této služby, s  výjimkou běžné údržby (např. 
oprava či úprava kotoučových brzd, zaplétání kol, celkové seřízení, 
mytí, čištění).

10.  Úrazem neúmyslné, náhlé a neočekávané působení zevních sil nebo 
vlastní tělesné síly nebo neúmyslné, neočekávané a  nepřerušené 
působení vysokých nebo nízkých zevních teplot, plynů, par, záření, 
elektrického proudu a  jedů (s  výjimkou jedů mikrobiálních a  látek 
poškozujících imunitní systém), nezávisle na vůli pojištěného, které 
způsobilo tělesné poškození pojištěného nebo jeho smrt.

11.  Uzamčeným automobilem, uzamčené motorové vozidlo, které po-
jištěný použil pro svou cestu, včetně uzamykatelného příslušenství 
(přívěs, střešní nosič, střešní box).

12.  Zničením věci (letního sportovního vybavení) změna stavu věci, kte-
rou objektivně není možné odstranit opravou, a  proto věc již nelze 
používat k původnímu účelu.

13.  Ztrátou, ztráta předmětu pojištění v případě, kdy je pojištěný zbaven 
možnosti ochrany svých věcí v  důsledku smrti, ztráty vědomí nebo 
úrazu.

Článek 7
Závěrečné ustanovení

Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2016.


