Pojišťovna pro přátele a jejich přátele

Informace k pojištění CESTA platné od 1. 9. 2016
Vážení přátelé, členové PRVNÍ KLUBOVÉ, zájemci o členství, případně kdokoliv, koho myšlenka vzájemné pojišťovny a návratu k původnímu
smyslu pojištění zajímá. Níže Vám předkládáme výpis povinných informací a důležitých podmínek týkajících se cestovního pojištění CESTA od
PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny a.s. Chceme být maximálně transparentní pojišťovnou s čitelnými a jednoduchými produkty pro všechny naše
členy, proto jsou níže uvedené informace nejenom splněním povinností daných právní úpravou, ale také výtahem toho nejdůležitějšího, co
byste měli vědět.

Kdo jsme?
OBCHODNÍ FIRMA

PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna a.s.

IČO

04257111

SÍDLO

Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

REGISTRACE

zapsaná v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze, spisová značka
B 20807

KONTAKT

Volání je zpoplatněno dle ceníku zákazníkova
poskytovatele telefonních služeb.

KONTAKT NA ASISTENČNÍ
SLUŽBU

HLAVNÍ PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ pojišťovací činnost a související činnosti
ORGÁN DOHLEDU

Česká národní banka, Na Příkopě 28,
115 03 Praha 1, www.cnb.cz

KORESPONDENČNÍ ADRESA

Revoluční 30, 110 00 Praha 1

Čím se pojistná smlouva řídí?
Pojistná smlouva se řídí právním řádem České republiky (občanským
zákoníkem) a k rozhodování sporů plynoucích ze smlouvy, které však
nepředpokládáme, jsou příslušné obecné soudy v ČR. V případě sporu
se můžete taktéž obrátit na Českou obchodní inspekci. Pro uzavření
pojistné smlouvy a vzájemnou komunikaci se použije český jazyk.
Uzavřenou pojistnou smlouvu archivujeme a Vám ji zasíláme
s využitím prostředků komunikace na dálku, za které naše pojišťovna
neúčtuje žádné poplatky.

Jak pojistnou smlouvu uzavřít?
Pojistná smlouva se uzavírá dle článku 3 všeobecných pojistných
podmínek cestovního pojištění CESTA.
Cestovní pojištění vzniká (tj. je účinné) od 00:01 hodin dne
uvedeného v pojistné smlouvě jako den počátku cestovního pojištění,

nejdříve však po uplynutí 4 hodin od sjednání pojištění.
Pojistné je nutné dle odstavce 3.2 pojistných podmínek
uhradit před nástupem na cestu, jinak je pojištění od počátku
neplatné.
Cestovní pojištění se sjednává na dobu určitou, pojistná doba je
uvedena v pojistné smlouvě. Maximální doba pojištění je 90 dní.
Minimální délka trvání pojištění je 1 den.
Pojistník má právo obdržet kdykoliv během trvání pojištění pojistné
podmínky v tištěné podobě a změnit způsob komunikace na dálku.

Rozsah pojištění
Pojištění a služby sjednané v pojistné smlouvě (pojistné krytí) jsou
poskytovány v souladu s všeobecnými pojistnými podmínkami
a s příslušnými smluvními ujednáními, které obdržíte společně
pojistnou smlouvou.
Pojištění lze sjednat ve dvou variantách pojištění – Jistota a Komplet.
V závislosti na zvolené variantě uvedené v pojistné smlouvě cestovní
pojištění obsahuje:

info@prvniklubova.cz;
+420 734 510 530

prvniklubova-cesta@axa-assistance.cz
+420 292 292 293
AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., Hvězdova
1689/2a, 140 00 Praha 4 –Nusle
V případě potřeby pomoci v zahraničí, kontaktujete
prosím přímo asistenční službu AXA ASSISTANCE.

Hlásíme se ke Kodexu etiky v pojišťovnictví České asociace
pojišťoven, který je přístupný na www.cap.cz.








pojištění léčebných výloh (PLV);
úrazové pojištění (ÚRAZ);
pojištění odpovědnosti (ODP);
pojištění zavazadel (ZAV);
pojištění právní ochrany (PPO);
pojištění asistenčních služeb (AS);

Bližší informace o rozsazích a limitech pojištění jsou uvedeny
v pojistných podmínkách a v příloze pojistných podmínek č. 1 Rozsah
a limity pojistného plnění, která tvoří jejich nedílnou součást.
K cestovnímu pojištění lze sjednat připojištění rizikových sportů.

Pojistné
Výše pojistného je uvedena v pojistné smlouvě a je stanovena podle
rozsahu zvoleného pojištění.
Pojistné v sobě zahrnuje veškeré daně, poplatky či jiné náklady
spojené se sjednáním pojistné smlouvy včetně jakýchkoli plateb za
použití prostředku komunikace na dálku. Pojistné je splatné v měně
platné na území České republiky
Pojistná smlouva je uzavřena včasným zaplacením pojistného ve výši
a ve lhůtě splatnosti uvedené na pojistné smlouvě. Pokud pojistník

celé pojistné ve lhůtě uvedené na pojistné smlouvě nezaplatí,
pojistná smlouva není uzavřena a platnost nabídky pojištění
zaniká.

Zaplacením se rozumí:
a) okamžik, kdy částka pojistného připsána na účet poskytovatele
platební brány (platba kartou, online platba)
b) okamžik odeslání částky pojistného na účet pojišťovny poštovní
poukázkou, podání neodvolatelného příkazu k úhradě bance ve
prospěch účtu pojišťovny nebo zaplacení pojistného pojišťovně
jiným prokazatelným a neodvolatelným způsobem.
c) platba z Korunového konta

PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna a.s., www.prvniklubova.cz, e-mail: info@prvniklubova.cz, kontaktní telefon: +420 734 510 530, se sídlem na adrese
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČO: 042 57 111, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20807
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Pojistné plnění
Pojištění se vztahuje na krytí pojistných události blíže označených
v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách.
Horní hranice pojistného plnění pro jednotlivá pojištění je určena
pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění, jejichž výše je
uvedena v Rozsahu a limitech pojistného plnění.

Pojištění Běžných sportů, připojištění rizikových
sportů, Extrémní sporty jsou vyloučeny
Pojištěním pro studijní, turistické cesty a pracovní cesty administrativní činnosti jsou kryty činnosti v rámci rekreačních
a oddychových aktivit uvedených v příloze pojistných podmínek č. 2
Běžné sporty.
Pokud provozujete náročnější aktivity nebo se účastníte
organizovaných závodů, doporučujeme si připojistit Rizikové
sporty, kdy za zvýšené pojistné vám kryjeme i škody vzniklé při
takovýchto aktivitách.
Pokud žijete velmi aktivní život a máte v oblibě adrenalinové aktivity,
rozhodně doporučujeme prostudovat seznam Extrémních sportů,

kde jsou škody vzniklé v rámci provozování těchto extrémních sportů
vyloučeny.

Jak odstoupit a jak smlouvu vypovědět?
Bez udání důvodu můžete od pojistné smlouvy odstoupit ve lhůtě
14 dnů ode dne jejího uzavření. V souladu s ustanovením § 1847
a § 2808 odst. 4 však nelze od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže
byla pojistná smlouva sjednána na pojistnou dobu kratší než 1 měsíc.
Můžete též odstoupit do 3 měsíců ode dne, kdy jste se dozvěděl nebo
dozvědět mohl, že pojišťovna poskytla klamavý údaj.
Odstoupení od pojistné smlouvy je možno podat prostřednictvím
formuláře Odstoupení od pojistné smlouvy, který najdete na
Klubovém portálu, nebo podat písemně a zaslat je na kontaktní email
info@prvniklubova.cz nebo na korespondenční adresu PRVNÍ
KLUBOVÉ pojišťovny a.s.
Pojištění může dle § 2802 a následujících občanského zákoníku
zaniknout také dohodou smluvních stran, zánikem pojistné doby,
výpovědí, odstoupením od pojistné smlouvy, zánikem pojistného
zájmu, zánikem pojistného nebezpečí, dnem smrti pojištěné osoby
nebo dnem odmítnutí pojistného plnění.

PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna a.s., www.prvniklubova.cz, e-mail: info@prvniklubova.cz, kontaktní telefon: +420 734 510 530, se sídlem na adrese
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1, IČO: 042 57 111, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20807

2/2

