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Děkujeme 
za důvěru

1. CO JE DŮLEŽITÉ 

VĚDĚT

Soubor dokumentů, který právě čtete, se skládá z Informací pro zájemce o pojištění a ze Všeobecných pojistných podmínek.

Výčet pojistných podmínek vztahujících se k Vašemu pojištění je uveden v pojistné smlouvě. Ne všechny části pojistných podmínek 

pro Vás musí být relevantní, vždy se prosím řiďte především tím, jaká konkrétní pojištění máte ve Vaší pojistné smlouvě sjednána. 

Věnujte prosím pozornost výlukám a omezením rozsahu pojištění a důsledkům porušení povinností upraveným v ustanoveních pojistné 

smlouvy a příslušných pojistných podmínkách. Dovolujeme si Vás upozornit, že v určitých případech je pojistitel oprávněn pojistné 

plnění snížit nebo jej neposkytnout, např. došlo-li ke vzniku škodní události v době, kdy je pojistník v prodlení s placením pojistného, 

nebo bylo-li nové cestovní pojištění, nenavazující na předchozí pojištění u Kooperativy, sjednáno po odjezdu pojištěného do zahraničí 

a škodní událost nastala do sedmi dnů od data sjednání tohoto pojištění.

Cestovní pojištění od Kooperativy Vám nabízí řadu výhod. Máte možnost sjednat si buď pouze pojištění léčebných výloh (uhradíme 

náklady na nezbytné léčení, léky apod.), nebo si můžete vybrat komplexní balíček, který zahrnuje i riziko úrazu, zničení či zpoždění 

zavazadel, zpoždění letu či Vaši odpovědnost za způsobené újmy. Zároveň si můžete sjednat i pojištění STORNO pro případ zrušení 

cestovní služby (zájezd, letenka, ubytování) jak pojištěným, tak i poskytovatelem cestovní služby. V případě cesty do zahraničí autem 

Vám pro případ poruchy nebo havárie vozidla nebo v případě úrazu řidiče nabízíme speciální asistenční službu HOLIDAY (oprava 

vozidla, odtah, ubytování, náhradní vozidlo, náhradní řidič). Spěcháte-li na dovolenou a nechcete-li řešit dlouhodobé pojištění Vaší 

domácnosti, můžete si sjednat pojištění krátkodobě opuštěné domácnosti (krádež, vandalismus, živelní rizika). 

U Kooperativy si můžete být jisti vysokou kvalitou služeb a rychlým vyřízením škody.

2. JAK POSTUPOVAT 

V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI

A. Při cestách a pobytu v zahraničí
•  Asistenční kartu pojištěného, která Vám byla vydána při sjednání pojištění, noste vždy při sobě. Je Vaším dokladem o sjednání pojištění. 

Pro případy potřeby je na asistenční kartě uvedena žádost o pomoc při zprostředkování kontaktu na call-centru Global Assistance (dál jen 

call-centrum) v anglickém jazyce.

•  V případě úrazu nebo náhlého onemocnění, které si vyžádá potřebu lékařského ošetření nebo léčení v nemocnici a náklady s tím spojené 

převýší částku 3 000 Kč, se spojte telefonicky s call-centrem na telefonním čísle +420 266 799 779 nebo e-mailem na ga@1220.cz, pokud 

tak neučiní služba první pomoci, ošetřující lékař, policie či jiná kompetentní osoba.

•  V call-centru je nepřetržitá služba, která Vám sdělí pokyny, jak dále postupovat. Stejně postupuje i pojistník nebo kterákoli jiná osoba 

při hlášení pojistné události v případě smrti pojištěného.

•  Ošetřujícímu lékaři předložte vždy asistenční kartu pojištěného a tiskopis „Prohlášení ošetřujícího lékaře“.

•  Náklady vynaložené v zahraničí za lékařská ošetření, za léky do výše 3 000 Kč a telefonické spojení s call-centrem, které si uhradíte 

po dohodě s call-centrem sami, Vám po návratu do ČR pojistitel proplatí.

B. Po návratu ze zahraničí
•  Každou pojistnou událost (i registrovanou call-centrem již v zahraničí) je nutno nahlásit po návratu Kooperativě. 

•  K dokladům vystaveným v cizím jazyce (s výjimkou anglického, francouzského, německého, španělského, ruského a slovenského jazyka) 

zajistěte úřední překlad do češtiny.

•  Při uplatňování náhrady zbývající části léčebných výloh doložte následující doklady:

 a)  vyplněný a podepsaný tiskopis „Oznámení pojistné události z pojištění léčebných výloh v zahraničí“, jehož součástí je i udělení plné 

moci Kooperativě k jednání s příslušnou zdravotní pojišťovnou, a potvrzení zdravotní pojišťovny o výši poskytnuté úhrady, popř. odebrání 

originálů dokladů,

 b)  „Prohlášení ošetřujícího lékaře“, bylo-li lékařem vyplněno, a další lékařské zprávy, pokud je máte k dispozici,

 c)  originály dokladů o skutečně vynaložených nákladech v zahraničí,

 d)  v případě, že jste současně pojištěn u další komerční pojišťovny, potvrzení této komerční pojišťovny o výši poskytnuté úhrady, 

příp. odebrání originálů dokladů, resp. udělení plné moci Kooperativě k jednání s touto pojišťovnou.
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•  V dokladech uvádějte jméno a příjmení, datum narození (rodné číslo) ošetřené osoby, diagnózu nemoci nebo úrazu, údaje o jednotlivých 

lékařských úkonech s datem jejich provedení a cenou. Při uplatňování náhrady za léky uveďte jejich názvy a cenu. Při zubním ošetření 

je třeba dodat popis příslušných zubů a ošetření, která na nich byla provedena. U všech dokladů je nezbytné, aby byly opatřeny razítkem 

zdravotnického zařízení nebo lékárny.

•  Obraťte se na svou zdravotní pojišťovnu, která Vám na základě předložených originálů o léčebných výlohách uhradí podle ustanovení 

zákona o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších úprav, náklady nutného a neodkladného léčení v cizině. Současně 

požádejte, aby Vám zdravotní pojišťovna na tiskopisu Kooperativy potvrdila, jak vysokou úhradu léčebných výloh Vám poskytla.

•  V případě smrti pojištěného uplatňuje oprávněná osoba (osoba, která prokazatelně vynaložila náklady spojené se smrtí pojištěného) právo 

na náhradu vynaložených nákladů u Kooperativy.

3. JAK A KDE OZNÁMIT 

ŠKODU POJIŠŤOVNĚ

•  telefonicky na infolince Kooperativy: � 957 105 105;

•  osobně na kterékoliv pobočce Kooperativy nebo prostřednictvím smluvních partnerů Kooperativy (např.: makléř); 

•  písemně prostřednictvím formuláře, který si klient může vytisknout z webových stránek Kooperativy nebo vyžádat na kterékoliv 

pobočce Kooperativy. 

Oznámení pojistné události a další doklady zašlete na adresu: 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 

Centrum zákaznické podpory 

Brněnská 634 

664 42 Modřice

4. INFORMACE K AKTUÁLNÍMU STAVU 

POJISTNÉ UDÁLOSTI ZJISTÍTE

•  dotazem na naší infolince � 957 105 105;

•  na webu www.kooportal.cz (v případě, že máte aktivní službu KOOPORTÁL).


