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I. ODDÍL - POPIS POJIŠTĚNÍ

               CO JE POJIŠTĚNÉ?

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

A. POJISTNÉ KRYTÍ proti stornu COVID-19
O pojistné krytí storna cestovních nákladů můžete požádat v případě zrušení cesty z důvodu pozi-tivního výsledku na COVID-19, 
který byl zjištěn testem: - přímo Vám a / nebo některému z členů rodiny, žijícímu s Vámi ve společné domácnosti; - přímo Vašemu 
spolucestujícímu. Na krytí máte nárok iv případě pozitivního výsledku během procesu nalodění při testování vyko-konaném 
společností MSC Cruises S.A., pokud jste z tohoto důvodu nemohly na výletní loď nastoupit.

Europ Assistance proplatí storno poplatek ze smlouvy aplikován touroperátorem: 
  Vám 

a, pokud jsou pojištěni ve stejné pojistné smlouvě:
  Vašim členům rodiny,
  jednomu z Vašich spolucestujících.

Pokud více pojištěnci cestují společně, a nejedná se o členy jedné rodiny, je třeba specifikovat pouze jednu osobu jako 
"spolucestujícího".

I v případě, že rezervace byla učiněna odděleně, jsou považovány za součást stejného spisu, pokud jsou na storno dokladech 
označené jako "Cestuje s" (Travels with) Europ Assistance proplatí storno poplatek plně až do výše odpovědnosti stanovené ve 
smlouvě s cestovní organizací, která nepřekročí € 3.000,00 na pojištěnce a € 10.000,00 na rezervaci.

Pojišťovna Europ Assistance neproplatí: 
  přístavní služby, náklady na správu rezervace;
  agenturní poplatky a pojistné; 

V případě zakoupení letenek, letištní daň, která je proplacena leteckou společností. 

Upozornění!
Toto pojistné krytí ukládá procentuální spoluúčast. Viz článek "Limity pojištění" v II. oddílu. Spoluúčast se neaplikuje: - v případě 
změny a / nebo nuceného odstoupení od cesty z důvodu hospitalizace (nevztahuje se na denní hospitalizaci, nehodu a 
pohotovost) - v případě smrti.

B. POJISTNÉ KRYTÍ NA ASISTENČNÍ SLUŽBY BĚHEM CESTY

TYTO POJISTNÉ KRYTÍ JSOU UPLATŇOVANÉ JAK SEKUNDÁRNÍ RIZIKO K JINÉMU ZALOŽENA POJISTNÉHO KRYTÍ.

Europ Assistance poskytuje následující služby v případě pokud epidemie / pandemie COVID-19 zasáhne: 
  vás
  jednoho s Vámi cestujícího člena Vaší rodiny, pokud je pojištěný a registrován v jedné rezervaci
  spolucestujícího, pokud je pojištěný

nebo se důsledky projevily na místě, kde jste se nacházeli během Vaší cesty.

Asistenční služby jsou poskytnuty Pojištěnci jedenkrát, podle druhu, v rámci trvání platnosti pojištění.

1.   POJISTNÉ KRYTÍ NA NÁVRAT DO MÍSTA BYDLIŠTĚ

Pokud Vy, s Vámi cestující členové Vaší rodiny registrovaní v jedné rezervaci a případný spolucestující, nejste schopni se vrátit se 
do místa bydliště za použití dopravních prostředků, které jste si zarezervovali na začátku cesty, kontaktujte Organizační strukturu. 
Zdravotnická platforma Vám pomůže rezervovat jízdenky potřebné na Váš návrat domů (pokud je to technicky - prakticky 
proveditelné). Letenky budou vždy v ekonomické třídě. Europ Assistance uhradí náklady na zpáteční jízdenky do maximální 
výše € 500,00 na pojištěnce a € 2.000,00 na Nahlášení o krytí.

Europ Assistance může požádat o předložení Vámi předem zakoupených jízdenek, které nebyly na návrat použity. 
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2.   POJISTNÉ KRYTÍ NA ZDRAVOTNÍ PREVOZ

Pokud Vy, s Vámi cestující člen vaší rodiny pojištěný a registrovaný v jedné rezervaci a případný spolucestující, máte být přepraveni 
do specializovaného COVID-19 střediska, zprostředkovaného společností MSC Cruises S.A., místními autoritami nebo ve Vašem 
místě bydliště, kontaktujte Organizační strukturu. Europ Assistance uhradí náklady na transfer do maximální výše € 500,00 na 
pojištěnce a € 2.000,00 na Nahlášení.

3.   POJISTNÉ KRYTÍ LÉČEBNÝCH NÁKLADŮ

Europ Assistance uhradí (pokud je to technicky - prakticky proveditelné) nebo proplatí jakékoliv neodkladné urgentní lékařské / 
farmaceutické / nemocniční výdaje, které se vyskytnou v místě nároku:

Případ A) během trvání cesty v případě náhlého onemocnění nebo zranění bez spojitosti s epidemií / pandemií COVID-19. 
Limit odpovědnosti je € 5.000,00. 

Případ B) po dobu trvání cesty v případě onemocnění ve spojitosti s epidemií / pandemií COVID-19, potvrzeného pozitivním 
výsledkem testu. Limit odpovědnosti je € 5.000,00.

Limit odpovědnosti je na pojištěnce a na dobu trvání Pojištění.

4.   POJISTNÉ KRYTÍ NA ODŠKODNĚNÍ ZA HOSPITALIZACE V KARANTÉNĚ

Pokud jste byli hospitalizováni v "Zařízení COVID-19", zprostředkovaném společností MSC Cruises S.A., v důsledku potvrzené 
pozitivity při MSC testování před naloděním, Europ Assistance Vám vyplatí odškodné do výše € 150,00 na den, do celkového 
trvání 15 dní.
Limit odškodnění je na pojištěnce a na dobu trvání Pojištění.

5.   POJISTNÉ KRYTÍ NA ODŠKODNĚNÍ ZA NEVYUŽITOU CESTOVNÍ KVÓTU

Pokud jste Vy, s Vámi cestující člen vaší rodiny nebo Váš spolucestující, pojištěný a registrovaný v jedné rezervaci, donucen 
přerušit z důvodu: 

 hospitalizace v spojitosti s epidemií / pandemií COVID-19;
 povinné karantény v spojitosti s COVID-19;
 nařízení / příkazů vydaných zemí původu, které Vás donutily k předčasnému návratu do místa bydliště;

Europ Assistance Vám vyplatí odškodnění kvóty za nevyužité dny plavby, počínaje dnem, kdy byla cesta přerušena.

6.   POJISTNÉ KRYTÍ NA ODŠKODNĚNÍ ZA HOSPITALIZACE

Pokud jste byli, v průběhu 15 dnů od návratu z cesty, hospitalizován v souvislosti s onemocněním COVID-19 po dobu minimálně
7 po sobě následujících dní, Europ Assistance Vám vyplatí odškodné € 1,000.00 za pojištěnce, za Nahlášení a za dobu trvání 
Pojištění.

            KDE JE POJIŠTĚNÍ PLATNÉ?

ÚZEMNÍ PŮSOBNOST 

Všechny země světa.

           KDY POJIŠTĚNÍ ZAČÍNÁ A KDY KONČÍ?

DATUM ÚČINNOSTI A DOBA POJIŠTĚNÍ

Krytí je účinné od data počátku cesty po datum ukončení cesty.
POJISTNÉ KRYTÍ proti stornu COVID-19 je platné od 24:00 dne potvrzení plavby až po datum jejího zahájení. Začátek cesty 
znamená: moment první registrace v přístavu a každopádně do momentu testování MSC Cruises S.A. během prvního nalodění.
POJISTNÉ KRYTÍ ODŠKODNĚNÍ ZA hospitalizace je účinné ode dne Vašeho návratu a končí 15 dní později. 
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II. ODDÍL - VÝJIMKY A LIMITY POJIŠTĚNÍ

            CO NENÍ POJIŠTĚNÉ?

VÝJIMKY

OBECNÉ VÝJIMKY NA VŠECHNY POJISTNÉ KRYTÍ
Všechny pojistné krytí vylučují nároky způsobené: a) podvodům; b) povodní, záplavou, výbuchem sopky, zemětřesením, atmosférickými 
úkazy klasifikovanými jako přírodní katastrofy, transmutací atomového jádra, zářením způsobeným umělým urychlením atomových 
částic; c) válkami, stávky, revolucemi, lidovými nepokoji, rabováním, teroristickými akty a vandalismem.

Pojistné krytí také vylučuje:

VÝJIMKY Z INDIVIDUÁLNÍHO KRYTÍ

1    POJISTNÉ KRYTÍ PROTI STORNU COVID-19

Pojištění není platné ani pokud zrušení závisí na nebo bylo způsobeno v důsledku:
a)  krádeže, loupeže, ztráty osobních a / nebo cestovních dokladů;
b)  úpadku Dopravce nebo Tour Operátora / cestovní kanceláře / MSC Cruises S.A. .;
c)  zrušení ze strany Tour Operátora / cestovní kanceláře / MSC Cruises S.A. .;
d)  vkladů a / nebo záloh, které nebyly odůvodněny doklady o storno poplatku;
e)  selhání v komunikaci (podle oddílu "POVINNOSTI POJIŠTĚNÍ V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI") před začátkem cesty / pobytu, s 

výjimkou případů storna zapříčiněných úmrtím nebo hospitalizací na minimálně 24 za sebou následujících hodin (nevztahuje 
se na denní nemocnici a nehodu & pohotovost) člena blízké rodiny;

f )  epidemií a pandemií s výjimkou onemocnění COVID-19;
g) ostatních příčin neuvedených v článku "Předmět Pojištění".

2    POJISTNÉ KRYTÍ NA ASISTENČNÍ SLUŽBY BĚHEM CESTY:

2) zdravotní převoz; 4) odškodnění za hospitalizaci v karanténě; 5) odškodnění za nevyužitou cestovní kvótu;
6) odškodnění za hospitalizaci.
Kromě toho, nárok je vyloučen v případě:
a)  úpadku Dopravce nebo Tour Operátora / cestovní kanceláře / MSC Cruises S.A. .;
b)  zrušení ze strany Tour Operátora / cestovní kanceláře / MSC Cruises S.A. .;
c)  epidemií a pandemií s výjimkou onemocnění COVID-19;
d)  ostatních příčin neuvedených v článku "Předmět Pojištění".

V těchto případech je pojištění také vyloučeno:
  Nedodržení příkazů / pokynů vydaných kontrolními orgány / hostujícími zeměmi nebo zeměmi původu;
  případy, při kterých společnost MSC Cruises S.A. musí zasáhnout přímo v souladu s povinnostmi vyplývajícími z ustanovení 

Turistického kodexu.

3   POJISTNÉ KRYTÍ LÉČEBNÝCH NÁKLADŮ

Z krytí jsou vyloučeny nároky v souvislosti s těmito důvody:
a)  mentální onemocnění a psychologické narušení obecně, včetně mozkově organických syndromů, schizofrenie, paranoie, 

manio-depresivních forem a s nimi spojených následků / komplikací;
b)  svévolné ukončení těhotenství, jiný než předčasný porod, asistované početí a s ním související komplikace;
c)  onemocnění, která jsou projevem nebo přímým důsledkem chronických patologických situací nebo situací již existujících v 

době začátku cesty, s výjimkou náhlého zhoršení onemocnění v době odchodu již existujícího;
d)  zranění způsobené při těchto aktivitách: praktikování leteckých sportů a aktivit ve vzduchu obecně, extrémní sporty pokud 

praktikováno mimo sportovních organizací a bez plnění bezpečnostních kritérií, akty bravado (odvahy) a všechny zranění 
utrpěné jako důsledek profesionálních sportů nebo sportovních aktivit jiných než na amatérské úrovni (včetně závodů, 
prověrek a tréninku); 
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e)  odnětí a / nebo transplantace orgánů;
f )  závody automobilové, motocyklové nebo na motorových člunech a s nimi související testy a tréninky;
g)  zneužití alkoholu nebo psychodelík:
h)  užití mysl pozměňujících a halucinogenních látek; i) pokus o sebevraždu nebo sebevražda; j) jiné příčiny neuvedené v článku 

"Předmět Pojištění".

V těchto případech je krytí také vyloučeno:
 nedodržení příkazů / pokynů vydaných kontrolními orgány / hostujícími zeměmi nebo zeměmi původu;
 případy, při kterých společnost MSC Cruises S.A. musí zasáhnout přímo v souladu s povinnostmi vyplývajícími z ustanovení 

Turistického kodexu.

Europ Assistance neproplatí: 
  všechny Vámi vynaložené náklady na hospitalizaci nebo naléhavé ošetření, pokud společnosti Europ Assistance nebyla 

předložena deklarace, přímo nebo prostřednictvím třetí strany;
  náklady na léčbu nebo odstranění fyzické poruchy nebo vrozeného postižení, estetické aplikace, na ošetřovatelskou péči, 

fyzioterapii, lázeňské a dietetické procedury;
  náklady na zubní ošetření v důsledku náhlého onemocnění;
  náklady na nákup a opravu brýlí a kontaktních čoček;
  náklady na ortopedické a / nebo protetické pomůcky v důsledku náhlého onemocnění;
  domácí kontroly při situacích v důsledku onemocnění, které začaly během cesty;
  dopravu a / nebo náklady na dopravu do zdravotní instituce a / nebo do místa Vašeho ubytování.

            JAKÉ JSOU OMEZENÍ POJIŠTĚNÍ?

MEZINÁRODNÍ SANKCE

Europ Assistance neodpovídá za garantování pojistného krytí a není povinna uhradit Odškodnění, ani proplatit žádný benefit 
z podmínek pojištění, pokud provize za takové krytí nebo platba takové kompenzace nebo benefit, vystavuje Europ Assistance 
Italia S.p.A. sankcím, zákazem nebo restrikcím v rezolucích Spojených Národů nebo obchodním nebo ekonomickým sankcím 
nebo odvolacím přikázáním podle právních předpisů Evropské Unie nebo USA. Toto ustanovení převáží nad jakoukoli konfliktní 
podmínkou uvedenou v těchto Pojistných podmínkách. 

Níže uvedený odkaz určuje aktualizovaný seznam Zemí podléhajících sankcím https://www.europ-assistance.com/en/who-we-
are/international-regulatory-information

Pojistná smlouva není aplikovatelná v těchto Zemích: Sýrie, Severní Korea, Írán, Venezuela a Krym.

Upozornění!
Pokud jste občan Spojených Států "a nacházíte se na Kubě, za účelem využití Asistenčních služeb a odškodnění podle Pojistné 
smlouvy, musíte Europ Assistance předložit doklad, že jste na Kubě v souladu se zákony US.
Pokud jste neměli oprávnění vycestovat na Kubu, Europ Assistance si vyhrazuje právo nezajistí asistenční služby ani vyplatit 
odškodnění.

LIMITY POJIŠTĚNÉHO PLNĚNÍ

  Nepřerušený POBYT V ZAHRANIČÍ
Maximální trvání krytí po dobu platnosti pojištění je 60 za sebou následujících dnů.

  LIMITY INTERVENCE 
Služby / krytí nejsou poskytovány v Zemích ve válečném stavu nebo ve stavu vyhlášené války. Takové Země jsou ty, které 
jsou uvedeny na internetové stránce https://www.europassistance.it/paesi-instato-di-belligeranza, s úrovní rizika rovnajícího se 
nebo převyšujícího 4.0. 

Země, kde byl válečný stav zveřejněn, jsou považovány za země ve stavu vyhlášené války nebo války de-facto. Služby také nejsou 
poskytovány v žádné z Zemí, v nichž jsou v čase nahlášení nároku a / nebo požadavky na asistenční služby, lidové nepokoje.

Rovněž není možné poskytnout služby (a tedy ani asistenční služby) tam, kde místní nebo mezinárodní autority soukromým 
osobám poskytnutí přímé asistence nedovolí, bez ohledu na to, zda v té době jde o válečné riziko nebo ne. 
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1    POJISTNÉ KRYTÍ PROTI STORNU
  PROCENTNÍ SAZBA SPOLUÚČASTÍ

Pojistné krytí zahrnuje 15% míru spoluúčasti na výši storno poplatku, v případě zrušení a / nebo změny cesty z jakéhokoli jiného 
důvodu než je hospitalizace nebo úmrtí. Pokud poplatek převyšuje limit odpovědnosti určený v pojistné smlouvě, procentní 
sazba spoluúčasti je vypočtena z tohoto rozdílu.

2    POJISTNÉ KRYTÍ NA CESTOVNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY
  LIMIT ODPOVĚDNOSTI 

Europ Assistance nebude kompenzovat škody: - způsobené zásahem autorit země, ve které je asistence poskytnuta, - v důsledku 
jakýchkoli náhodných a nepředvídatelných okolností. Je také stanoveno, že uplatnění služeb v každém případě podléhá 
omezením a ustanovením uloženým místními, zdravotnickými a vládními autoritami.

III. ODDÍL - POVINNOSTI POJIŠTĚNÍ A EUROP ASSISTANCE

            KTERÉ JSOU VAŠE POVINNOSTI? KTERÉ JSOU POVINNOSTI VAŠEHO POJISTITELE?

DODATEČNĚ, PŘI KAŽDÉM pojistného krytí, BUDETE MUSET POSKYTNOUT DALŠÍ INFORMACE / DOKUMENTY, JAK JE URČENÉ 
NÍŽE:

1    POJISTNÉ KRYTÍ PROTI STORNU CESTY COVID-19

V případě zrušení cesty, musíte podat Nahlášení pojistné události: do pěti kalendářních dnů od vzniku důvodu zrušení a v 
každém případě před datem začátku cesty, s určením: 

  důvodu na zrušení nebo změnu;
  doklad účtu o storno poplatku vystaveném MSC Cruises S.A. .;
  doklad účtu o storno poplatku vystaveném cestovní kanceláří.

Zpráva dále musí obsahovat:
  potvrzení o pozitivním výsledku testu COVID-19 (stěr nebo krevní test);
  potvrzení z nemocnice, ve které jste byli hospitalizován na COVID-19;
  cestovní registrační doklad nebo podobný dokument;
  potvrzení (depozit, doplatek, storno poplatek) o platbě za cestu nebo za pronájem;
  potvrzení o platbách vydané cestovní kanceláří / organizací;
  faktury k aplikovanému storno poplatku, vydané smluvní stranou a cestovní kanceláří / organizací;
  kopii zrušeného lístku;
  cestovní nařízení a program;
  cestovní dokumenty (víza apod.);
  smlouvu o zájezdu.e.

POJISTNÉ KRYTÍ NA CESTOVNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY 

Kontaktujte Zdravotnickou platformu Europ Assistance na telefonním čísle určeném společností MSC. Zdravotnická 
platforma funguje 365 dní v roce, 24 hodin denně. Nedělejte nic, pokud jste nekontaktovali Zdravotnickou platformu.

V případě nouzové situace, volejte Nouzovou službu (Emergency Service). Pokud jste nekontaktovali Europ Assistance, pojistitel 
nemůže garantovat krytí.

2    POJISTNÉ KRYTÍ NA ZDRAVOTNÍ PREVOZ 

Nahlášení musíte podat do doby šedesát dní od data pojistné události. Musíte zaslat tyto údaje / dokumenty: 
  originály faktur, stvrzenek nebo faktur za vzniklé náklady, s příslušnými daňovými údaji (daňové číslo DPH) emitentů a stran, 
které tyto doklady vystavili; 
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  potvrzení o pozitivním výsledku testu na COVID-19 (stěr nebo krevní test);
  potvrzení z nemocnice, ve které jste byli hospitalizován na COVID-19;

3    POJISTNÉ KRYTÍ LÉČEBNÝCH NÁKLADŮ

V případě pojistné události musíte okamžitě telefonicky kontaktovat Zdravotnickou platformu, na čísle určeném společností 
MSC. Pro uplatnění nároku musíte podat Nahlášení do ne více než šedesát dní od vzniku pojistné události.
Musíte zaslat tyto údaje / dokumenty: 
  potvrzení z Pohotovosti, sepsané na místě pojistné události, které popisuje utrpěnou patologii nebo lékařskou diagnózu  
a potvrzuje typ utrpěného zranění a to, jak k němu došlo;

  originální (potvrzenou) kopii původního lékařského záznamu v případě hospitalizace;
  originály faktur, potvrzení nebo daňových dokladů za vzniklé náklady, s příslušnými daňovými údaji (daňové číslo DPH) 
emitentů a stran, které tyto doklady vystavili;

  lékařské předpisy na zakoupené lékárenské produkty.
  potvrzení o pozitivním výsledku testu na COVID-19 (stěr nebo krevní test);

4    POJISTNÉ KRYTÍ NA ODŠKODNĚNÍ ZA HOSPITALIZACE V KARANTÉNĚ

Nahlášení pojistné události musíte podat do šedesáti dnů od vzniku Pojistné události. Musíte zaslat tyto údaje / dokumenty: 
  potvrzení o pozitivním výsledku testu na COVID-19 (stěr nebo krevní test);
  potvrzení o začátku a ukončení období stráveného v "Zařízení COVID-19";
  originály faktur, potvrzení nebo daňových dokladů za vzniklé náklady, s příslušnými daňovými údaji (daňové číslo DPH) 
emitentů a stran, které tyto doklady vystavili;

5    POJISTNÉ KRYTÍ NA ODŠKODNĚNÍ ZA NEVYUŽITOU CESTOVNÍ KVÓTU

Nahlášení pojistné události musíte podat do šedesáti dnů od vzniku nároku. Musíte zaslat tyto údaje / dokumenty:
  prohlášení o registraci;
  potvrzení o hospitalizaci;
  lékařský certifikát potvrzující povinný charakter karantény;
  dokumentaci potvrzující povinnost návratu do země původu;

6    POJISTNÉ KRYTÍ NA ODŠKODNĚNÍ ZA HOSPITALIZACE 

Nahlášení pojistné události musíte podat do šedesáti dnů od vzniku nároku. Musíte zaslat tyto údaje / dokumenty: 
  doklad o propuštění z nemocnice, kde jste byli hospitalizován na Covid-19 a který potvrzuje důvod a trvání hospitalizace. 

Pro správu žádostí všech pojištění: 
Europ Assistance Vás může požádat io jiné dokumenty, pokud potřebné k posouzení nároku. Jste povinen je předložit.
Pokud tuto povinnost nesplníte, Europ Assistance může rozhodnout o zamítnutí vyplacení.

KRITÉRIA PRO LIKVIDACI ŠKOD

7    POJISTNÉ KRYTÍ NA ODŠKODNĚNÍ ZA HOSPITALIZACE 

V případě smrti před vyplacením odškodnění ze strany Europ Assistance jako z Pojistné Smlouvy 4) ODŠKODNĚNÍ ZA 
HOSPITALIZACE, Vaši dědicové mají nárok na převzetí Vám určené úhrady, pouze prokázáním svého nároku na odškodnění / 
per diem tak, že Europ Assistance doručí dokumentaci požadovanou v článku" povinnosti pojištěnce v případě Pojistné události".

8    POJISTNÉ KRYTÍ NA ODŠKODNĚNÍ ZA NEVYUŽITOU CESTOVNÍ KVÓTU 

Europ Assistance Vám preplatí základ individuálnej ceny plavby, rozdelený počtom dní trvania a vynásobený počtom dní 
chýbajúcich do ukončenia plavby (pro-rata temporis), okrem dňa opustenia lode.
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SLOVNÍK

Pojištěnec (Insured Party): 
Fyzická osoba, která sídlí / má pobyt v XXX, která zakoupila cestovní balíček od smluvní strany (na kterou se odvoláváme jako "Vy").

Podmínky pojištění (Insurance Conditions): 
Doložky pojištění obsahující: Obecné podmínky pojištění pro pojištěnce, popis Pojistného krytí, výjimky a limity pojistného krytí 
a povinnosti pojištěnce a Europ Assistance.

Smluvní strana (Contracting Party): 
MSC Cruises S.A., která stanovila pojistnou smlouvu s Europ Assistance pro své klienty.

Spolucestující (Travel Companion): 
osoba pojištěna pod stejnou pojistnou smlouvou a přihlášena na cestu společně s a ve stejnou dobu jako Vy.

COVID-19: zkratka pro koronavírusové onemocnění koronavirus Disease 19.

Sídlo (Domicile): 
místo v němž má fyzická osoba stanovené hlavní provozovnu.

EUROP ASSISTANCE SA, a "société anonyme" se sídlem ve Francii se základním kapitálem 46,926,941 €, registrovaná v Nanterre 
Trade and Companies Register pod č. 451 366 405, která má své sídlo registrované na 1 promenade de la Bonnette - 92230 
Gennevilliers, Francie, regulované francouzským pojišťovacím kodexem a jednající prostřednictvím své irské pobočky EUROP 
ASSISTANCE S.A., IRISH BRANCH, registrované v Irish Companies Registration Office pod č. 907 089, která má sídlo na 4th Floor, 
4-8 Eden Quay, Dublin 1, D01N5W8, Irsko.

Událost (Event): 
škodná událost, která dává vznik jedné nebo více pojistným událostem.

Člen rodiny (Family member): 
manžel / manželka, osoba žijící ve společné domácnosti moře uxorio, partner v civilním svazku, děti, rodiče, sourozenci, synové 
/ dcery, nevěsty / zeťové, prarodiče, vnoučata, neteře / synovci, svokrovci, tety / strýcové, švagři / švagrové, sestřenice / bratranci 
a všichni ostatní s vámi žijící pokud je tak doloženo platným osobním dokladem.

Krytí (Cover): 
pojistné krytí nezahrnuté v definici "Asistenční služby" při kterém Europ Assistance přistupuje přímo k úhradě Vámi utrpěné 
škody, pokud bylo pojistné správně uhrazeny.

Odškodnění (Indemnity/Compensation): 
částka vyplacená Vám pojišťovnou Europ Assistance v případě pojistné události.

Zranění (Injury): 
událost způsobená čistě náhodným externím neštěstím, která má za následek tělesné zranění, které může být objektivně 
zaznamenány a které je příčinou: úmrtí, trvalé invalidity nebo dočasné neschopnosti.

Institut zdravotní péče (Healthcare Institute): 
veřejná nemocnice, klinika nebo ošetřovatelský ústav, ať už po dohodě s Národní Zdravotnickou Službou (National Health 
Service) nebo se soukromými, plně autorizovaný na poskytování lékařsko-chirurgické pomoci. Lázeňská zařízení, zotavovny a 
pečovatelské domovy a zkrášlovací kliniky a kliniky na stravovací návyky jsou vyloučeny.

Onemocnění (Illness): 
změna zdravotního stavu způsoben zraněním.

Chronické onemocnění (Chronic Illness): 
onemocnění, které existující před zahájením individuální pojištěné cesty a které si, za uplynulých 12 měsíců, vyžadovalo 
diagnostická vyšetření, pobyty v nemocnici nebo léčbu / terapii.

Náhlé onemocnění (Sudden illness): 
onemocnění s akutním vypuknutím, o kterém Pojištěnec nevěděl a které v žádném případě není projevem ani náhlým, patologie 
Pojištěnci známé a která se vyskytla před zahájením cesty.

Existující onemocnění (Pre-existing illness): 
onemocnění, které je projevem nebo přímým následkem chronických nebo už-existujících patologických situací v momentě 
začátku pojištěné cesty.

Maximální pojistné krytí (Maximum Cover/Amount Insured): 
maximální výška, určená pojistnou smlouvou, kterou se Europ Assistance zaváže pokrýt a / nebo asistenci ve Váš prospěch, na 
jednu nebo více pojistných událostí proběhnuvších během cesty. 
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Služba (Service): 
asistenční služby poskytnuté v nepeněžitých formě a proto, pomoc, která musí být poskytnuta na požádání, společností Europ 
Assistance, prostřednictvím zdravotní platformy.

Bydliště (Residence): 
místo, v němž má fyzická osoby své obvyklé místo pobytu.

Hospitalizace (Hospitalisation): 
pobyt s přenocováním v zdravotnického institutu.

Riziko (Risk): 
pravděpodobnost výskytu pojistné události.

Pojistná událost (Claim): 
jedinečná událost, která se může vyskytnout v období platnosti pojištění a která má za následek Ohlášení o úhradu, odškodnění 
za utrpěnou škodu nebo kompenzaci způsobených škod a která spadá pod podmínky Smlouvy.

Lékařské / lékárenské / nemocniční náklady (Medical/Pharmaceutical/Hospital Expenses): 
jedná se o náklady za cbirurgické zásahy (honorář chirurga, pomocného chirurga, asistenční, anesteziologa, poplatky za operační 
sál a operační materál) a náklady za ošetření (poplatky za hospitalizaci, specializované lékařské konzultace, medicínské produkty, 
vyšetření a diagnostické testy).

Struktura Covid-19 (COVID-19 Structure): 
nemocniční nebo karanténní struktura určená společností MSC Cruises S.A., lokálními zdravotnickými autoritami a / nebo 
Organizační Strukturou.

Cesta (Travel): 
doprava, pobyt nebo pronájem, podle příslušné smlouvy nebo jiného platného cestovního zařízení nebo dokumentu, která 
začíná v momentě začátku využití prvních smluvně dohodnutých služeb a končí završením finálních služeb dohodnutých v 
zmíněné smlouvě. 
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TABULKA GARANCÍ

Níže uvedené částky podléhají výjimkám a podmínkám smluvně určeným ve Všeobecných Podmínkách a Speciálních 
Podmínkách. 

Garance Maximálně krytí Franšíza

STORNO PLAVBY
>  Covid-19

>  € 3.000 € za osobu a € 10.000 € za rezervaci >  15%

NÁVRAT DO BYDLIŠTĚ
>  Europ Assistance uhradí cenu za zpáteční lístek

>  € 500 € za osobu - € 3.000 € za rezervaci

POJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍHO TRANSFER
>  Europ Assistance uhradí náklady na dopravu, pokud Vy 

a členové Vaší rodiny, registrovaní ve stejné rezervaci a 
případný spolucestující máte být dopraven do “Zařízení 
COVID-19” zprostředkované MSC Cruises S.A. místními 
autoritami nebo do Vašeho místa bydliště.

>  € 500 € za osobu - € 3.000 € za rezervaci

KRYTÍ LÉČEBNÝCH NÁKLADŮ
>  Během období trvání Vaší cesty v případě náhlého 

onemocnění nebo zranění bez spojitosti s epidemií / 
pandemií COVID-19

>  Během období trvání Vaší cesty v případě náhlého 
onemocnění nebo zranění ve spojitosti s epidemií / 
pandemií COVID-19

>  € 5.000 € za osobu

>  € 5.000 € za osobu

ODŠKODNĚNÍ ZA HOSPITALIZACE V KARANTÉNĚ 
>   Europ Assistance Vám vyplatí odškodnění, pokud jste byli 

hospitalizován v “Struktuře COVID-19” zprostředkované 
MSC Cruises S.A. pokud jste měli pozitivní výsledek při 
testování provedeném MSC před naloděním.

>  € 150 / na den maximum 15 dní

ODŠKODNĚNÍ ZA HOSPITALIZACE
>   Europ Assistance Vám vyplatí odškodnění, pokud jste 

do 15 dnů od návratu z cesty byly hospitalizován na 
Covid-19 po dobu min 7 po sobě následujících dní.

>  € 1.000 na osobu

ÚHRADA CESTOVNÍ KVÓTY 
>   Europ Assistance Vám zaplatí proquota nevyužité dny 

plavby po ukončení cesty, počínaje dnem kdy byla cesta 
přerušena. 
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