
 
 

Souhrnné informace o Chytrém cestovním pojištění 

dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění  

 (dále jen „občanský zákoník“) 

ze dne 23. 1. 2018 

1. Informace o poskytovateli finanční služby, výklad pojmů 

Poskytovatelem pojištění (dále také jen „pojistitel“) je Maxima pojišťovna, a.s., se sídlem Italská 1583/24, 
120 00 Praha 2, IČ 61328464, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 
spisovou značkou B 3314. Hlavním předmětem podnikání pojistitele je pojišťovací činnost ve vybraných 
odvětvích životního a neživotního pojištění. 

Pojistnými podmínkami (dále také jen "PP") se rozumí ustanovení Všeobecných pojistných podmínek 
Chytrého cestovního pojištění VPPCP-O2 ze dne 23. 1. 2018, jejichž nedílnou součástí je přehled pojistného 
plnění. 

Poskytovanou finanční službou (dále také jen "pojištění") se rozumí Chytré cestovní pojištění, jak je 
upraveno v PP, a to ve variantě individuální nebo pro rodinu. 

Souvisejícím číslem se rozumí telefonní číslo, k němuž se pojištění vztahuje a na kterém pojistník poskytuje 
mobilní, paušálně zpoplatněnou hlasovou službu včetně služeb volání ze zahraničí. 

Účastníkem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, se kterou pojistník uzavřel smlouvu o poskytování 
služeb elektronických komunikací na souvisejícím čísle. 

Pojistníkem se rozumí subjekt, který účastníkovi na souvisejícím čísle poskytuje mobilní hlasovou službu, a 
to společnost O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 2322, nebo jiný 
poskytovatel služeb elektronických komunikací, který se souhlasem společnosti O2 Czech Republic a.s. 
uzavřel s pojistitelem pojistnou smlouvu, která se řídí PP, zejména společnost O2 Family, s.r.o., se sídlem Za 
Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 24215554, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze pod spisovou značkou C 189426. Hlavním předmětem podnikání pojistníka je výkon 
komunikačních činností na území České republiky včetně provozování veřejné mobilní komunikační sítě a 
poskytování veřejně dostupné telefonní služby. 

Pojištěným se rozumí po dobu trvání pojištění fyzická osoba mladší 70 let, která SIM se Souvisejícím 
číslem reálně užívá, a současně je buď účastníkem, nebo jí takovou SIM k dlouhodobému užívání poskytl 
účastník (a je tedy uživatelem) a v případě varianty PRO RODINU též jeho manžel(ka), druh(žka) nebo 
partner(ka) dle zákona upravující registrované partnerství do 70 let věku, jakož i jejich děti mladší 18 let, pokud 
je uživatel jejich rodičem nebo s ním žijí ve společné domácnosti. 

Asistenční službou se rozumí společnost AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1689/2a, 
Praha 4, PSČ 140 62, IČ 25695215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod 
spisovou značkou C 61910, registrovaná v registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů 
pojistných událostí vedeném Českou národní bankou pod registračním číslem 016113SLPU, která na základě 
zvláštní smlouvy s pojistitelem provádí likvidaci pojistných událostí z pojištění a poskytuje asistenční služby 
dle ustanovení PP. 
 

2. Označení poskytované finanční služby a popis jejích hlavních vlastností, charakteristika pojištění  

Předmětem poskytované služby je cestovní pojištění dle PP jakožto jednorázové neživotní pojištění určené 
pro uživatele a v případě varianty pro rodinu též další pojištěné na jejich krátkodobé zahraniční cesty. Cestovní 
pojištění obsahuje následující pojištění (pojistná nebezpečí): 

a) pojištění léčebných výloh; 
b) pojištění asistenčních služeb; 
c) úrazové pojištění; 
d) pojištění odpovědnosti; 
e) pojištění zavazadel. 

Podstatou pojištění je, že za úplatu (poplatek za pojištění placený účastníkem pojistníkovi) získá pojištěný (či 
oprávněná osoba dle zákona) v případě nahodilé události, která je dle PP kryta pojištěním a nastane během 
pojistné doby, právo vůči pojistiteli na pojistné plnění, a to dle typu pojistného nebezpečí v podobě přímé 



úhrady třetí osobě (poskytovateli péče či dodavateli služby), náhrady dříve vynaložených nákladů či 
jednorázového peněžního plnění. 

Vznik pojištění 

Pojištění vzniká automaticky při zahraničních cestách pojištěných, jestliže účastník se souhlasem pojistníka 
přistoupil pro Související číslo k PP (dále též jen "přistoupení") a toto přistoupení trvá. Přistoupení je 
ukončeno kteroukoli z těchto skutečností: 

a) výpovědí přistoupení účastníkem s účinností od následujícího kalendářního dne po jejím doručení 
pojistníkovi; 

b) výpovědí přistoupení pojistníkem s účinností uplynutím kalendářního dne uvedeného ve výpovědi jako 
poslední den přistoupení; 

c) okamžikem oznámení úmrtí účastníka pojistníkovi; 
d) ukončením účinnosti smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací k souvisejícímu číslu 

mezi pojistníkem a účastníkem, nabytím účinnosti změny účastníka pro související číslo (převod 
účastnictví) nebo ukončením paušálního mobilního hlasového tarifu pro nepodnikatele na souvisejícím 
čísle; 

e) přerušením či ukončením poskytování služeb elektronických komunikací pojistníkem v souladu se 
smlouvou o poskytování služeb elektronických komunikací k souvisejícímu číslu mezi pojistníkem a 
účastníkem, zejména z důvodu porušení povinností účastníka vyplývajících z takové smlouvy (např. pro 
jeho prodlení s placením dluhů vůči pojistníkovi včetně poplatku či jiné odměny pojistníka za cestovní 
pojištění) nebo z důvodu ohlášení zničení, poškození, ztráty či odcizení SIM karty k souvisejícímu číslu 
pojistníkovi; 

f) ukončením pojistné smlouvy, aniž byla bez přerušení nahrazena novou smlouvou s obdobným 
předmětem. 

V době přistoupení vzniká jednotlivé pojištění okamžikem opuštění státního území České republiky 
pojištěným, a to za podmínky, že kterýkoli pojištěný přihlásí SIM kartu se souvisejícím číslem do veřejné 
zahraniční sítě elektronických komunikací ve státě, kde má pojistník partnera umožňujícího zákazníkům 
pojistníka volání ze zahraničí. V případě přistoupení ze zahraničí na výzvu pojistníka vzniká pojištění při první 
zahraniční cestě odesláním potvrzení pojistníkem o vzniku pojištění. 

Účastník přistupuje k PP nebo vypovídá přistoupení některým z těchto způsobů: na O2 prodejně, telefonicky 
na čísle podpory zákazníkům (pro zákazníky O2 Czech Republic 800 02 02 02, pro zákazníky O2 Family 841 
117 118) nebo v samoobslužné internetové aplikaci pojistníka (pro zákazníky O2 Czech Republic moje.o2.cz, 
pro zákazníky O2 Family samoobsluha.o2family.cz). Tato jednání mají účinky od následujícího kalendářního 
dne po jejich oznámení pojistníkovi, přistoupení však nabývá účinnosti už odesláním potvrzení o přistoupení 
pojistníkem účastníkovi. Náklady na komunikaci těmito způsoby nese účastník ve výši dle jeho tarifu hlasové 
služby či internetového připojení. 

Zánik pojištění 

Jednotlivé pojištění zaniká kteroukoli z následujících skutečností:  
a) okamžikem, kdy se poprvé po vzniku pojištění SIM karta se souvisejícím číslem přihlásí do veřejné 

sítě elektronických komunikací na území České republiky, nejdříve však okamžikem návratu 
pojištěného s takovou SIM kartou na území České republiky; 

b) ve 24:00 hodin SEČ devadesátého (90.) dne ode dne vzniku pojištění; 
c) ve 24.00 hodin SEČ dne, který prokazatelně sjedná pojistník s pojištěným jako den zániku pojištění, 

např. v případě zničení, poškození, ztráty nebo odcizení SIM karty se souvisejícím číslem za 
podmínky, že pojištěný oznámí tuto skutečnost pojistníkovi a navrhne ukončení pojištění k datu 
plánovaného návratu; 

d) ve 24:00 hodin SEČ dne, ve kterém dojde k ukončení přistoupení účastníka k PP, ne však v případě, 
že došlo ke: (i) sjednání pozdějšího dne zániku pojištění mezi pojistníkem a pojištěným dle písm. c) 
tohoto odstavce, (ii) přerušení či ukončení poskytování služeb elektronických komunikací k 
souvisejícímu číslu z důvodu ohlášení zničení, poškození, ztráty či odcizení SIM karty k souvisejícímu 
číslu pojistníkovi, (iii) ukončení pojistné smlouvy bez náhrady nebo (iv) smrti účastníka či jeho zániku 
bez právního nástupce; 

e) ve 24:00 hodin SEČ dne, ve kterém bude kterémukoli pojištěnému oznámena či doručena výpověď 
trvajícího pojištění pojistníkem; pojistník je oprávněn pojištění kdykoli vypovědět i bez uvedení důvodu 
či z jakéhokoli důvodu; 

f) smrtí pojištěného, aniž to ovlivňuje trvání pojištění pro ostatní pojištěné; 
g) uplynutím kalendářního dne předcházejícího dni, kdy pojištěný dosáhne sedmdesáti (70) let věku, aniž 

to ovlivňuje trvání pojištění pro ostatní pojištěné; 
h) dalšími způsoby uvedenými v Občanském zákoníku. 

 



Pojistná doba 

Pojištění trvá po dobu určitou ode dne svého vzniku do dne zániku, jak jsou definovány výše, maximálně však 
po dobu devadesáti (90) po sobě jdoucích kalendářních dní. Nejkratší možná doba trvání pojištění i přistoupení 
k PP je jeden kalendářní den. 

3. Výše úplaty za službu a způsob placení  

Účastník platí pojistníkovi poplatek za pojištění, a to za každý započatý den účinnosti pojištění (tj. od vzniku 
do zániku jednotlivého pojištění). Výše úplaty je stanovena v ceníku pojistníka, který je účastníkovi zpřístupněn 
na webových stránkách pojistníka (zejména www.o2.cz/osobni nebo www.o2family.cz). Pro účely stanovení 
poplatku se použije ceník platný v okamžiku vzniku pojištění. Poplatek je splatný po skončení účinnosti 
pojištění najednou za celou pojistnou dobu, a to současně s cenou za služby elektronických komunikací za 
zúčtovací období (stanovené dle smlouvy s pojistníkem o poskytování služeb elektronických komunikací k 
souvisejícímu číslu), do něhož připadl poslední den pojistné doby. Pojistník je však dle svého rozhodnutí 
oprávněn požadovat od Účastníka úplatu již před zánikem pojištění, a to v úhrnu za každý započatý den 
účinnosti pojištění v témž zúčtovacím období; pojistník toto právo uplatní na vyúčtování služeb elektronických 
komunikací k Souvisejícímu číslu za takové zúčtovací období, úplata za pojištění je pak splatná ve lhůtě 
splatnosti takového vyúčtování. 

Pojištění lze užívat pouze s některým z paušálních tarifů pro mobilní hlasovou službu pro spotřebitele, jehož 
cena je stanovena v aktuálním ceníku pojistníka.  

4. Hlášení a šetření pojistných událostí 

Pojištěný (nebo jiná oprávněná osoba stanovená zákonem) ohlašují pojistné události a uplatňují právo na 
pojistné plnění prostřednictvím asistenční služby na telefonním čísle +420 272 101 036 a e-mailové adrese 
info@axa-assistance.cz. Šetření bude skončeno a o nároku na pojistné plnění rozhodnuto do 3 měsíců  
od ohlášení; k ukončení šetření je nezbytné, aby ohlašující poskytl potřebné dokumenty a součinnost ve 
smyslu PP. 

5. Upozornění pro zájemce, rizika 

Rozsah pojištění podléhá výlukám, které jsou uvedeny v ustanoveních PP, jež jsou dostupné spolu s těmito 
informacemi pro spotřebitele. V závěru PP jsou též uvedena omezení nároků pojištěných či oprávněných osob 
z pojištění (limity pojistného plnění, pojistná částka či spoluúčast). 
 
Pojištění se nevztahuje na škodné události, k nimž dojde: 

a) na území České republiky; 
b) na území státu, ve kterém pojistník nemá partnera umožňujícího zákazníkům pojistníka volání ze 

zahraničí, pokud pojištěný do tohoto státu cestuje přímo (zejm. přímým letem) z České republiky; 
platný seznam států, kde má pojistník roamingového partnera, je uveden na webových stránkách 
pojistníka www.o2.cz/osobni a je pravidelně aktualizován, a to s účinky i pro již trvající přistoupení k 
PP; 

c) u jednotlivého pojištěného na území státu, (i) ve kterém je tento pojištěný účastníkem veřejného 
zdravotního pojištění nebo (ii) ve kterém má pojištěný bydliště za předpokladu, že v tomto státě ani v 
České republice není účastníkem veřejného zdravotního pojištění;  

d) u jednotlivého pojištěného na území státu, na jehož území se tento pojištěný zdržuje nelegálně. 
 
Pojistitel je oprávněn pojistné plnění krátit či odmítnout v případě, že: 

a) pojištěný poruší závazek přihlásit SIM kartu se souvisejícím číslem do veřejné zahraniční sítě 
elektronických komunikací ve státě, kde má pojistník partnera umožňujícího zákazníkům pojistníka 
volání ze zahraničí, bez zbytečného odkladu po opuštění území České republiky, a je-li to možné, 
ponechat mobilní zařízení se zmíněnou SIM kartou zapnuté a aktivní již při opouštění území České 
republiky; 

b) účastník nebo SIM karta se souvisejícím číslem se nenacházejí na území České republiky v okamžiku 
obdržení žádosti účastníka o přistoupení k PP pojistníkem, pokud je podle PP tato podmínka 
vyžadována  

c) pojištěný poruší povinnosti stanovené v PP, které mají vliv na vznik pojistné události nebo výši 
pojistného plnění, 

d) při šetření škodné události se nepodaří prokázat, že fyzická osoba požadující pojistné plnění splňuje 
podmínky definice pojištěného nebo uživatele uvedené v čl. 3 odst. 2 a 3 PP. 

 



Aby bylo možné rozhodnout o pojistném plnění a poskytnout jej, jsou pojištěný či oprávněná osoba povinni 
pojistiteli či asistenční službě dodat úplné hlášení pojistné události a k jejich žádosti poskytnout další informace 
a součinnost ve smyslu PP. 
 

6. Odstoupení od pojištění 

Od pojištění nemůže pojištěný odstoupit. Účastník však může svou výpovědí ukončit přistoupení k PP, a tím i 
pojištění, a to s účinností od následujícího kalendářního dne po doručení výpovědi přistoupení pojistníkovi. 

7. Název a sídlo příslušného orgánu dohledu nad činností pojistitele 

V České republice vykonává dohled nad činností pojistitele Česká národní banka (ČNB) se sídlem Na Příkopě 
28, PSČ 115 03, Praha 1, tel: 224 411 111, www.cnb.cz. 

8. Mimosoudní vyřizování stížností 

Pojistitel přijímá stížnosti pojištěných a oprávněných osob zaslané na adresu pojistitele nebo jeho email: 
info@maxima-as.cz .  

Stěžovatel má rovněž právo obrátit se se svojí stížností na Českou národní banku (kontakt viz výše) nebo na 
Českou obchodní inspekci se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz.   

9. Právní pořádek a jazyk komunikace 

Právní vztahy z pojistné smlouvy a PP se řídí právním řádem České republiky. Pojistné je osvobozeno od 
daně z přidané hodnoty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Všechny spory 
vyplývající z pojištění nebo vzniklé v souvislosti s ním řeší, pokud nedojde k dohodě účastníků pojištění, 
příslušný soud v České republice. Komunikačním jazykem je čeština.  

10. Garanční fond pojistitele 

Pojistitel vytváří na základě zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, § 77, 
garanční fond. Výše garančního fondu je 240 milionů Kč. 

http://www.cnb.cz/
http://www.coi.cz/

