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Článek 3
Výluky z pojištění
1.

Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

2.

Pojištění nevyužité dovolené, které sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group (dále jen pojistitel), se řídí pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní
pojištění VPPCP 1/16 (dále jen VPPCP), těmito Doplňkovými pojistnými podmínkami pro pojištění nevyužité dovolené DPPND 1/16 (dále
jen DPP) a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
Pojištění nevyužité dovolené je pojištěním obnosovým.

2.

Nad rámec výkladu pojmů uvedených v čl. 17, VPPCP se pro účely tohoto
pojištění rozumí:
1. Dovolenou, doba na zotavenou osob k regeneraci jejich pracovní síly.
2. Hospitalizací, hospitalizace pojištěné osoby z důvodu nemoci nebo
úrazu nejméně 24 hodin.
3. Předčasným návratem situace, kdy je pojištěný ze závažného důvodu nucen odcestovat domů, více než 24 hodin před plánovaným
návratem nebo koncem pojistné doby sjednané v pojistné smlouvě.
4. Přerušením dovolené následující skutečnosti:
a) přeprava pojištěné osoby zpět do vlasti v důsledku onemocnění
nebo úrazu, a to více než 24 hodin před plánovaným návratem
nebo koncem pojistné doby sjednané v pojistné smlouvě;
b) upoutání pojištěné osoby na lůžko v důsledku úrazu.
5. Závažným důvodem zničení, poškození či ztráta majetku pojištěného živelní událostí velkého rozsahu nebo trestnou činností, vážné
onemocnění nebo úmrtí osoby blízké v řadě přímé apod.

Pojistnou událostí se v pojištění nevyužité dovolené rozumí skutečnost, kdy pojištěný nemohl čerpat dovolenou z důvodu hospitalizace,
přerušení dovolené nebo předčasného návratu ze závažného důvodu.
V případě pojistné události poskytne pojistitel pojistné plnění pojištěnému za každý nevyužitý den dovolené, kterou pojištěný nemohl
čerpat, a to počínaje dnem následujícím po přijetí k hospitalizaci, přerušení dovolené nebo předčasného návratu, maximálně však ve výši
dále uvedených limitů pojistného plnění:
Doba nevyužité dovolené
1. den
2. dny
3. dny
4. dny
5. dnů
6. dnů
7. dnů
8. dnů
9. dnů
10. dnů
11. dnů
12. dnů
13. dnů
14. dnů
15. dnů

T. č. DPPND 1/16

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé:
a) přerušením dovolené na základě požadavku zaměstnavatele;
b) hospitalizací v důsledku plánovaných lékařských vyšetření a lázeňských pobytů;
c) hospitalizací v důsledku onemocnění nebo úrazu, které vznikly
před sjednáním pojistné smlouvy.
Článek 4
Výklad pojmů

Článek 2
Pojistná událost, pojistné plnění
1.

V případě vzniku pojistné události je pojištěný povinen kontaktovat
asistenční službu.

Plnění pojistitele
0 Kč
1 500 Kč
3 000 Kč
4 500 Kč
6 000 Kč
7 500 Kč
9 000 Kč
10 500 Kč
12 000 Kč
13 500 Kč
15 000 Kč
16 500 Kč
18 000 Kč
19 500 Kč
20 000 Kč

Článek 5
Závěrečné ustanovení
Tyto Doplňkové pojistné podmínky nabývají účinnosti dne 1. dubna 2016.
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