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Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

2.

Doba zpoždění letu
do 5 hodin
6-10 hodin
11-15 hodin
16-20 hodin
21-25 hodin
26-30 hodin

Pojištění zpoždění letu, 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 zpoždění letu DPPZPL 1/16 (dále jen DPP)
a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
Pojištění zpoždění letu je pojištěním škodovým.

6.

Článek 2
Předmět pojištění
1.

2.
3.

Předmětem pojištění zpoždění letu je náhrada účelně vynaložených
nákladů vzniklých v případě vzniku pojistné události.

1.

Za pojistnou událost se v pojištění zpoždění letu považuje leteckým
dopravcem způsobené zpoždění letu na pravidelné lince, kterou měl
pojištěný odcestovat podle plánu cesty.
Pojistitel poskytne pojistné plnění pojištěné osobě ve výši prokazatelných nákladů vynaložených na náhradní ubytování a stravu, maximálně však do výše 5 000 Kč.
Výše pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události vzniklé

T. č. DPPZPL 1/16

Maximální limit pojistného
plnění
0 Kč
1 000 Kč
2 000 Kč
3 000 Kč
4 000 Kč
5 000 Kč

V případě vzniku škody není pojištěný povinen kontaktovat asistenční
službu pojistitele.
Článek 4
Výluky z pojištění

Článek 3
Pojistná událost, pojistné plnění
1.

během sjednané pojistné doby je omezena limitem pojistného plnění
sjednaným v pojistné smlouvě.
Pojistitel poskytne pojistné plnění na základě předložení písemného
potvrzení dopravce o zpoždění letu, délce jeho trvání a originálů účetních dokladů o zaplacení náhradního ubytování a stravy.
Pojistitel poskytne pojistné plnění dle doby trvání zpoždění letu následovně:

Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé:
a) zpožděním nepravidelné letecké linky (charter);
b) zmeškáním odletu pojištěného vlastním zaviněním;
c) zpožděním odletu z důvodu stávky nebo jiného opatření dopravce,
cestovní kanceláře či organizátora služby, které byly známy před plánovaným okamžikem odletu;
d) finanční ztrátou pojištěného.
Článek 5
Závěrečné ustanovení

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