
 

 

 

 

 

 

            Product details 
 

MSC EXTRA COVID-19 
 



 

 

 

 

 

SEKCE I – POPIS KRYTÍ 
 

 

 

 

CO JE POJIŠTĚNO? 
 

 

 

 

SUBJEKT POJIŠTĚNÍ 
 

A) COVID-19 STORNO POJIŠTĚNÍ 
 

Klient může požádat o pokrytí nákladů za zrušení cesty, pokud potřebuje zrušit 
cestu rezervovanou po pozitivním testování na COVID-19. Toto se týká: 
 
- přímo klienta a / nebo jeho rodinných příslušníků; 
- klientova společníka na cestách. 
 
O toto krytí může klient zažádat i v případě zamítnutí vstupu na palubu na základě 
pozitivního testu přímo v terminálu MSC Cruises. 
 
Společnost Europ Assistance odškodní pokutu, kterou smluvní zprostředkovatel 
cestovního ruchu uložil klientovi a v případě, že jsou registrováni v rámci jednoho 
souboru, ji odškodní také rodinným příslušníkům klienta a společníkům na cestách. 
 
Pokud je zaregistrováno několik pojištěných osob, aby společně cestovaly 
současně, v případě nepřítomnosti dalších osob ze stejné nukleární rodiny uvedete 
jako „společníka na cestě“ pouze jednu osobu. 
 
I když se rezervace provádějí samostatně, budou i nadále považovány za součást 
stejného souboru, pokud je v sankčním dokladu uvedeno „Cestuje s“. 
 
Europ Assistance vrací plnou pokutu až do limitu odpovědnosti předpokládaného 
ve smlouvě s cestovní organizací, který nikdy nesmí přesáhnout 3 000,00 EUR na 
pojištěného a 10 000,00 EUR za rezervaci. 
 
Europ Assistance neodškodňuje: 
- přístavní služby, správu a povinnosti rezervací; 
- agenturní poplatky a prémiové pojistné; 
- v případě nákupu letenek letištní daně, které může uhradit letecký dopravce. 
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Berte prosím na vědomí, že toto krytí předpokládá nadměrný poplatek v procentech. Viz článek 
„Omezení krytí“ oddílu II. 
 
Nadměrné procento se nevztahuje: 
 
- v případě změny a / nebo nuceného vzdání se cestování z důvodu hospitalizace (s výjimkou denní 
nemocnice, nehody a nouzové situace) 
- v případě smrti. 

 
 

B) KRYTÍ CESTOVNÍ ASISTENCE 
 

TOTO KRYTÍ SE VZTAHUJE JAKO SEKUNDÁRNÍ RIZIKO K JAKÉMUKOLI JINÉMU 
PLATNÉMU POJISTNÉMU KRYTÍ. 
 
Europ Assistance poskytuje následující služby v případě výskytu epidemií / pandemií COVID-
19: 
- klientovi 
- jednomu z rodinných příslušníků klienta v případě, že je pojištěn a registrován ve stejném 
souboru 
- společník na cestách, pokud je pojištěn a registrován ve stejném souboru 
nebo pokud se důsledky projeví v místě, kde se ocitnete během cesty. 
 
Asistenční služby jsou poskytovány maximálně jednou na pojištěného, podle typu v době 
trvání pojistky. 
 
1. Návrat k rezidenci 
 
Pokud se klientovi, jeho rodinným příslušníkům zaregistrovaným ve stejném cestovním 
souboru nebo potenciálnímu společníkovi cestování nepodaří vrátit do místa bydliště 
pomocí vozidel, která si rezervovali na začátku cesty, klient má možnost požádat o asistenci 
Organisational Structure. 
 
Lékařská platforma pomůže s rezervací jízdenek nezbytných pro návrat domů (pokud je to 
prakticky a technicky možné). 
Letenky budou vždy ekonomickou třídou. 
Europ Assistance hradí náklady na zpáteční letenku až do maximální výše 500,00 EUR za 
pojištěného a 2 000,00 EUR za celou pojistku. 
 
Europ Assistance může požádat o vrácení původních jízdenek/letenek, které jste nemohli 
využít. 
 
2. KRYTÍ LÉKAŘSKÉHO TRANSFERU 
 
Pokud by klient, jeho rodinní příslušníci zaregistrovaní ve stejném cestovním souboru 
a/nebo jeho potenciální společník na cestách, měli být převedeni do „struktury COVID-19“ 
poskytované místními úřady skrze MSC CRUISES S.A nebo v místě vašeho bydliště, klient by 
měl kontaktovat Organisational Structure. 
 
Europ Assistance vrací náklady na transfer až do maximální výše 500,00 EUR za pojištěného 
a 2 000,00 EUR za celou pojistku. 
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3. POKRYTÍ LÉČEBNÝCH VÝDAJŮ 
  
 
Europ Assistance vyplácí (pokud je to technicky proveditelné) nebo vám refunduje jakékoli 
naléhavé lékařské / farmaceutické / nemocniční výdaje, které nelze odložit a které vznikly v 
místě reklamace, a to takto: 
 
PŘÍPAD A) po dobu, po kterou se vaše cestování prodlužuje v případě náhlého onemocnění 
nebo zranění, které není spojeno s epidemií / pandemií COVID-19. Limit odpovědnosti je 5 
000,00 EUR. 
 
PŘÍPAD B) během cestování v případě nemoci související s epidemií / pandemií COVID-19 
zjištěnou pozitivním testováním. Limit odpovědnosti je 5 000,00 EUR. 
 
Meze odpovědnosti platí na pojištěného a po dobu trvání krytí. 
 
 
4. KRYTÍ NA ODŠKODNĚNÍ ZA HOSPITALIZACI V KARANTÉNĚ 
 
Pokud jste hospitalizováni ve struktuře „COVID-19“, kterou poskytla společnost MSC 
CRUISES SA, pokud jste shledáni jako pozitivní při testování prováděném společností MSC 
před naloděním, společnost Europ Assistance vám vyplatí náhradu až do výše 150,00 EUR 
za den až do doby 15 dní. 
 
Meze odpovědnosti platí na pojištěného, na pojistku a na dobu trvání krytí. 
 
5. CESTOVNÍ KRYTÍ NA VÝPLATU CESTY (TRAVEL QUOTA REIMBURSEMENT COVER) 
 
Pokud je klient, jeho rodinný příslušník cestující s ním nebo jeho společník na cestě 
(zaregistrováni současně) nucen přerušit cestování v případě: 
 
- hospitalizace pro epidemii / pandemii COVID-19; 
- nucené karantény kvůli COVID-19; 
- pravidel/příkazů vydaných zemí původu klienta, které jej nutí k předčasnému návratu do 
místa jeho bydliště; 
 
Europ Assistance klientovi vyplatí předkvótu ztracených dní plavby do dokončení cesty 
počínaje dnem přerušení cesty. 
 
 
6. KRYTÍ ODŠKODNĚNÍ ZA HOSPITALIZACI 
 
Pokud jste do 15 dnů od návratu z cestování byli hospitalizováni po dobu nejméně 7 po 
sobě následujících dnů pro COVID-19, společnost Europ Assistance vám vyplatí 
odškodnění ve výši 1 000,00 EUR za pojištěného, za pojistku a za dobu trvání krytí. 
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KDE JE KRYTÍ PLATNÉ? 
 

 

ÚZEMNÍ ROZSAH 
 

Všechny země 
 

 

 

 

 

KDY KRYTÍ ZAČÁNÁ A KDY KONČÍ? 
 

 

DATUM ÚČINNOSTI A DOBA TRVÁNÍ KRYTÍ 
 

Krytí je platné od počátku cestování do jeho konce. 
 

COVID-19 krytí na storno cesty platí od 24:00 v den, kdy byla plavba rezervovaná až do data 
začátku cestování. Začátkem cestování je myšleno: čas prvního odbavení a v každém 
případě až do testování MSC Cruises při prvním nalodění na palubu. 
 

KRYTÍ NA ODŠKODNĚNÍ ZA HOSPITALIZACI je platné od data návratu z cest a 
dalších 15 dnů. 
 

 

SEKCE II – VÝJIMKY A LIMITY KRYTÍ 
 

 

 

Co není pojištěno? 
 

 

 

 

VÝJIMKY 
 

• OBECNÉ VÝJIMKY NA VŠECHNA POJIŠTĚNÍ 
 

Každé krytí vylučuje případy způsobené: 
a) podvodem;  
b) záplavami, potopami, sopečnou erupcí, zemětřesením, atmosférickými jevy 
klasifikovanými jako přírodní katastrofy, transmutace atomového jádra, radiace 
způsobená umělým zrychlením atomových částic;  
c) válkou, protesty, revolucemi, davovým šílenstvím a hnutími, rabováním, 
teroristickými činy a vandalismem 
 
Krytí také vylučuje: 
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• VYLOUČENÍ Z INDIVIDUÁLNÍHO KRYTÍ 
 

A) COVID-19 STORNO KRYTÍ 
Také nebudete pojištěni, pokud storno záleží nebo je způsobeno: 
a) krádeží, loupeží, ztrátou identifikace a/nebo cestovních dokumentů; 
b) bankrotem dopravce/cestovní kanceláře/cestovní agentury/MSC Cruises S.A.; 
c) stornem ze strany cestovní kanceláře/cestovní agentury/MSC Cruises S.A. 
d) vklady a / nebo zálohami, které nejsou odůvodněny daňovými doklady;  
e) neodeslání komunikace (podle části „POVINNOSTI POJIŠTĚNÉ STRANY V PŘÍPADĚ 

NÁROKU“) před datem zahájení cesty / pobytu, s výjimkou případů zrušení 
způsobených smrtí nebo hospitalizací v délce nejméně 24 po sobě následujících 
hodin (kromě denní nemocnice a nehody a pohotovosti) člena rodiny; 

f) epidemie a pandemie kromě těch způsobených COVID-19; 
g) vše ostatní neuvedené pod Čl. s názvem „Předmět pojištění“. 
 

B) KRYTÍ CESTOVNÍ ASISTENCE : 
 

2) krytí lékařského transferu; 4) krytí odškodnění za hospitalizaci v karanténě; 5) 
krytí na výplatu cesty; 6) krytí odškodnění za hospitalizaci. 
 

Dále jsou vyloučeny nároky způsobené: 
a) bankrotem dopravce/cestovní kanceláře/cestovní agentury/MSC Cruises S.A.; 
b) stornem ze strany cestovní kanceláře/cestovní agentury/MSC Cruises S.A. 
c) epidemií a pandemií kromě těch způsobených COVID-19; 
d) vše ostatní neuvedené pod Čl. s názvem „Předmět pojištění“. 
Následující případy jsou také vyloučeny: 
 

- nedodržení příkazů / pravidel vydaných dozorčími orgány / hostitelskými 
zeměmi nebo zeměmi původu;  
- události, ve kterých musí MSC CRUISES S.A. přímo zasahovat v souladu s 
povinnostmi vyplývajícími z povinností stanovených v zákoníku cestovního ruchu.  
 
3) KRYTÍ ODŠKODNĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH 
 

Nároky v závislosti na následujícím jsou také vyloučeny: 
 

a) duševní choroby a psychologické poruchy obecně, včetně cerebrálních 
organických syndromů, schizofrenie, paranoie, maniodepresivních forem a jejich 
komplikace a důsledky;  
b) dobrovolné ukončení těhotenství, nepředčasný porod, asistované oplození a 
jeho komplikace;  
c) nemoci, které jsou projevem nebo přímým důsledkem chronických 
patologických situací nebo situací existujících v době zahájení cesty, s výjimkou 
neočekávaného zhoršení již existujících nemocí v době odjezdu;  
d) zranění způsobená těmito činnostmi: provozování leteckých sportů a činnosti 
ve vzduchu obecně, extrémní sporty, jsou-li praktikovány mimo sportovní 
organizace a bez předpokládaných bezpečnostních kritérií, hrdinské činy a všechna 
zranění utrpěná v důsledku profesionálních sportů nebo jakékoli sportovní aktivity, 
které nejsou na amatérské úrovni (včetně závodů, zkoušek a školení);  
e) odstranění nebo transplantace orgánů; 
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f) automobilové, motocyklové nebo motorové závody a související zkoušky a školení; 
g) zneužití alkoholu a psychických drog/léků: 
h) používání psychotropních látek a halucinogenních látek; 
i) pokus o sebevraždu nebo sebevražda; 
j) vše ostatní neuvedené podle Čl. s názvem „Předmět pojištění“. 

 
Následující případy jsou také vy: 
- nedodržení pokynů / pravidel vydaných hostitelskými zeměmi nebo zeměmi původu;  
- události, ve kterých musí MSC CRUISES S.A. přímo zasahovat v souladu s povinnostmi 
vyplývajícími z povinností stanovených v zákoníku cestovního ruchu. 
 

Europ Assistance také nebude hradit: 
 

- všechny výdaje, které vám vzniknou, pokud společnosti Europ Assistance nebylo přímo 
nebo prostřednictvím třetích stran poskytnuto prohlášení o hospitalizaci nebo nouzovém ošetření;  
- výdaje na léčbu nebo odstranění fyzických defektů nebo vrozených vad, estetických 
aplikací, ošetřovatelské péče, fyzikální terapie, lázeňské léčby nebo hubnutí; 
- výdaje na stomatologickou péči po náhlé nemoci; 
- náklady na nákup a opravy brýlí a kontaktních čoček; 
- výdaje na ortopedické a / nebo protetické přístroje po náhlém onemocnění;  
- prohlídky doma v souvislosti s nemocemi, které začaly během cestování;  
- náklady na dopravu a / nebo transfer do zdravotnického ústavu a / nebo místa 
vašeho ubytování. 
 

 

 

MÁ KRYTÍ LIMITY? 
 

 

 

 

MEZINÁRODNÍ SANKCE 
 

Europ Assistance. nejsou povinni zaručit pojistné krytí a nejsou povinni platit 
odškodnění ani platit jakoukoli výhodu podle těchto pojistných podmínek, pokud 
poskytnutí takového krytí nebo výplata takové odškodnění nebo výhody vystavuje 
Europ Assistance Italia SpA sankcím, zákazům nebo omezení podle rezolucí 
Organizace spojených národů nebo obchodních nebo hospodářských sankcí nebo 
příkazů ke zrušení podle právních předpisů Evropské unie nebo USA. Toto ustanovení 
bude mít přednost před jakýmikoli konfliktními podmínkami stanovenými v těchto 
pojistných podmínkách. 
 
Níže uvedený odkaz obsahuje aktualizovaný seznam zemí, na které se vztahují sankce 
https://www.europ-assistance.com/en/who-we-are/international-regulatory-information 
 

Tato politika se nevztahuje na tyto země: Sýrie, Severní Korea, Írán, Venezuela a Krym. 
 

Berte na vědomí! 
 

Pokud jste „osoba z USA“ a jste na Kubě, abyste mohli získat pomoc a náhradu v rámci 
této politiky, musíte společnosti Europ Assistance poskytnout důkaz, že jste byli na Kubě v 
souladu s americkými zákony. 
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Pokud jste nebyli oprávněni cestovat na Kubu, společnost Europ Assistance vám 
nemusí poskytnout pomoc ani vyplatit náhradu. 
 

 

LIMITY KRYTÍ 
 

• POKRAČOVÁNÍ POBYTU V ZAHRANIČÍ 
 

Maximální doba trvání pojištění v době platnosti pojištění je 60 po sobě jdoucích dnů. 
 

• OMEZENÍ INTERVENCE 
 

Služby / krytí nejsou poskytovány v zemích ve vyhlášeném nebo fakticky válečném stavu. 
Takovými zeměmi jsou země uvedené na webové stránce 
https://www.europassistance.it/paesi-in-stato-di-belligeranza, u nichž je míra rizika 
prohlášena za rovnou nebo vyšší než 4.0. 
Země, jejichž válečný stav byl zveřejněn, se považují za státy deklarované nebo de facto 
války. 
Služby nejsou poskytovány ani v zemích, ve kterých v době, kdy je reklamace deklarována 
nebo požadována pomoc, dochází k davovému zmatku. 
Rovněž není možné poskytovat naturální služby (a tedy pomoc), pokud místní nebo 
mezinárodní úřady neumožňují soukromým osobám poskytovat přímou pomoc, bez ohledu 
na to, zda v té době existuje nebo není použitelné válečné riziko. 
 

A) COVID-19 KRYTÍ STORNA CESTY 
 
• PROCENTUÁLNÍ POPLATEK (PERCENTAGE EXCESS CHARGES) 
 

 
Krytí zahrnuje 15% nadměrný poplatek ve výši sankce, v případě odřeknutí a / nebo 
změny cesty z jakéhokoli jiného důvodu, než je hospitalizace nebo smrt. 
Pokud sankce překročí limit odpovědnosti uvedený v pojistné smlouvě, procentní 
přebytek poplatku se vypočítá na pojistné smlouvě. 
 

B) KRYTÍ CESTOVNÍ ASISTENCE 
 

• LIMIT RUČENÍ 
 

-          způsobené zásahem orgánů země, v níž je poskytována pomoc, 
-         v důsledku jakýchkoli jiných náhodných a nepředvídatelných okolností. 
 
Rovněž je stanoveno, že uplatňování služeb v každém případě podléhá omezením a 
ustanovením stanoveným místními, lékařskými a vládními úřady.. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 | PRODUCT DETAILS 



 

 

 

SEKCE III - 
POVINNOSTI POJIŠTĚNÉ STRANY A EUROP ASSISTANCE 

 

 

 

 

 

JAKÉ JSOU VAŠE POVINNOSTI? JAKÉ JSOU POVINNOSTI VAŠEHO 
POJIŠŤOVATELE? 

 

 

NAVÍC PRO KAŽDOU POJISTKU BUDETE MUSET POSKYTNOUT NÁSLEDUJÍCÍ 
DODATEČNÉ INFORMACE/DOKUMENTY: 
 

A) COVID-19 KRYTÍ STORNA CESTY 
 

V případě zrušení cesty musíte otevřít reklamaci: do pěti kalendářních dnů od 
počátku příčiny vzdání se, v každém případě před datem zahájení cesty, s 
uvedením:  

- Důvodu pro stornno nebo změnu; 
- výpis z účtu o sankci vydané MSC CRUISES S.A.;  
- výpis z účtu sankce vydané cestovní kanceláří 
Report musí také obsahovat: 
- výsledky pozitivních testů COVID-19 (výtěr a krevní test); 
- osvědčení od nemocnice, ve které jste byli hospitalizováni pro COVID-19; 
- cestovní registrační karta nebo podobný doklad; 
- doklady (vklad, zůstatek, penále) platby za cestu nebo nájem;  
- potvrzení o fakturaci vydané cestovní kanceláří / organizací;  
- faktura týkající se účtované pokuty, vystavená smluvní stranou a cestovní 
kanceláří / organizací; 
- kopie zrušeného palubního lístku; 
- cestovní regulace a program; 
- cestovní doklady (víza atd.); 
- potvrzená cestovní smlouva. 
 

B) KRYTÍ CESTOVNÍ ASISTENCE 
 

 

Vždy volejte lékařskou platformu Europ Assistance na vyhrazeném telefonním čísle MSC. Lékařská platforma 

funguje 365 dní v roce, 24 hodin denně. Nedělejte nic, dokud se nedostanete na lékařskou platformu. 

 
 
V případě nouze kontaktujte pohotovostní službu. 
Pokud nekontaktujete Europ Assistance, nemůže vám zaručit krytí. 
 
2) KRYTÍ LÁKAŘSKÉHO TRANSFERU 
Nárok musíte otevřít do šedesáti dnů od okamžiku, kdy k nároku došlo. 
 
Musíte poskytnout následující data/dokumenty: 
 

- původní kopie faktur, účtenek nebo daňových dokladů za vzniklé výdaje, 
doplněné o daňové údaje (DIČ nebo daňový kód) emitentů a stran, kterým jsou 
doklady vystaveny; 
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- výsledky pozitivních testů COVID-19 (výtěr a krevní test); 
- osvědčení od nemocnice, ve které jste byli hospitalizováni pro COVID-19; 
 

3) KRYTÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH 
 

V případě reklamace musíte okamžitě zavolat na lékařskou platformu na vyhrazené 
telefonní číslo MSC, 
V případě refundace musíte otevřít nárok nejpozději do šedesáti dnů od vzniku 
nároku. 
Musíte poskytnout následující data/dokumenty: 
 

- nouzové osvědčení napsané na místě žádosti s uvedením patologie nebo lékařské 
diagnózy osvědčující druh utrpěné újmy a způsob jejího vzniku; 
- skutečnou kopii původního lékařského záznamu, v případě hospitalizace 

hospitalizován;  
- původní kopie faktur, účtenek nebo daňových dokladů za vzniklé výdaje, 
doplněné o daňové údaje (DIČ nebo daňový kód) emitentů a stran, kterým jsou 
doklady vystaveny;  
- lékařský předpis pro nákup léčivých přípravků s původními doklady o 
zakoupených léčivých přípravcích. 
- výsledky pozitivních testů COVID-19 (výtěr a krevní test); 
 

4) KRYTÍ NA ODŠKODNĚNÍ ZA HOSPITALIZACI V KARANTÉNĚ 
Otevřete reklamaci do šedesáti dnů od jejího vzniku. 
Musíte poskytnout následující dokumentaci: 
-výsledky pozitivních testů COVID-19 (výtěr a krevní test); 
-certifikát s uvedením začátku a ukončení času stráveného ve struktuře „COVID-19“ ”  
-originály kopií faktur, dokladů nebo daňových dokladů za vzniklé výdaje, doplněné 
daňovými údaji (DIČ nebo daňový řád) emitentů a osob, kterým jsou doklady 
vystaveny. 
 
5) CESTOVNÍ KRYTÍ NA VÝPLATU CESTY (TRAVEL QUOTA REIMBURSEMENT 
COVER) 

 

- prohlášení o registraci; 
- osvědčení o hospitalizaci; 
- lékařské osvědčení potvrzující povinnou povahu karantény; 
- dokumentaci osvědčující povinnost vrátit se do země původu; 
 

6) KRYTÍ NA ODŠKODNĚNÍ ZA HOSPITALIZACI 
Otevřete reklamaci do šedesáti dnů od jejího vzniku. 
Musíte odeslat následující dokumentaci: 
 

- osvědčení o propuštění z nemocnice, ve které jste byli hospitalizováni pro COVID-
19, s uvedením důvodu a délky hospitalizace. 
 

 

Pro správu veškerých pojistných událostí: 
Společnost Europ Assistance vás může v případě potřeby požádat o další doklady k 
posouzení nároku. 
Jste povinni je poskytnout. 
Pokud si v případě reklamace nesplníte své závazky, může se společnost Europ 
Assistance rozhodnout, že vám nebude proplacena.  
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KRITÉRIA PRO LIKVIDACI ŠKODY 
 

 

6) KRYTÍ NA ODŠKODNĚNÍ ZA HOSPITALIZACI 
 

V případě úmrtí dříve, než společnost Europ Assistance vyplatí pojistné plnění 
podle ustanovení 4) ODPOVĚDNOST HOSPITALIZACE, budou vaši dědici oprávněni 
obdržet platbu, která by vám byla splatná, pouhým prokázáním svého nároku na 
odškodnění / na den poskytnutím Europ Assistance s dokumentací vyžadovanou 
podle čl. s názvem „Povinnosti pojištěné strany v případě reklamace“. 
 
5) CESTOVNÍ KRYTÍ NA VÝPLATU CESTY (TRAVEL QUOTA REIMBURSEMENT 
COVER) 
 

Europ Assistance vám vrátí na základě individuálních nákladů na samotnou plavbu 
(cruise only) vydělených počtem dnů trvání a vynásobeným počtem dní zbývajících do 
dokončení plavby (pro-rata temporis) s výjimkou dne opuštění lodi loď. 
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SLOVNÍK 
 

Pojištěná strana: fyzická osoba, která má bydliště / bydliště v XXX, která si zakoupila 
soubor zájezdů od smluvní strany (které označujeme také jako „vy“). 
 

Pojistné podmínky: Pojistné doložky, které obsahují: Všeobecné pojistné podmínky 
pro pojištěného, popis pojistného krytí, vyloučení a omezení pojistného krytí a 
povinnosti pojištěného a Europ Assistance. 
 

Smluvní strana: MSC CRUISES S.A., která stanovila politiku s Europ Assistance ve 
prospěch svých klientů. 
 

Společník na cestách: pojištěná osoba se stejnou politikou a registrovaná pro 
cestování společně s vámi a ve stejnou dobu jako vy. 
 

COVID-19: zkratka pro COronaVIrus Disease 19. 
 

Bydliště/Domicile: místo, kde fyzická osoba zřídila své hlavní místo podnikání. 
 

EUROP ASSISTANCE SA, „société anonyme“ zapsaná ve Francii se základním 
kapitálem 46 926 941 EUR, zapsaná v obchodním rejstříku Nanterre pod číslem 451 
366 405, se sídlem 1 promenáda de la Bonnette - 92230 Gennevilliers, Francie, 
upravené francouzským zákonem o pojišťovnictví a jednající prostřednictvím své 
irské pobočky EUROP ASSISTANCE SA, IRISH BRANCH, registrované u irského 
úřadu pro registraci společností pod číslem 907 089, se sídlem ve 4. patře, 4-8 Eden 
Quay, Dublin 1, D01N5W8, Irsko. 
 

Událost: poškozující událost, která vede k jednomu nebo více nárokům. 
 

 
Člen rodiny: manžel / manželka, spolu-žijící partner more uxurio, partner občanské unie, 
děti, rodiče, sourozenci, zeť / snacha, prarodiče, vnoučata, neteře / synovci, tchýně / tchán / 
strýcové / tety, švagrové, první bratranci a všichni ostatní, kteří s vámi žijí, pokud je to 
prokázáno platným osvědčením o osobních údajích. 
 

Krytí: pojistné krytí nezahrnuté do definice „asistence“, u které Europ Assistance 
postupuje přímo k náhradě škody, kterou jste utrpěli, pokud byla příslušná pojistka 
pravidelně zaplacena. 
 

Odškodnění / náhrada: částka vyplacená společností Europ Assistance v případě 
reklamace. 
 

Zranění: událost způsobená čistě vnějším neštěstím, které má za následek zranění, 
které lze objektivně zaznamenat, a má následek: smrt, trvalou invaliditu nebo 
dočasnou neschopnost. 
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Zdravotní ústav: veřejná nemocnice, klinika nebo pečovatelský dům, ať už po dohodě s 
Národní zdravotní službou nebo soukromými, je řádně oprávněn poskytovat lékařskou 
chirurgickou pomoc. Vyloučeny jsou termální lázeňská zařízení, zařízení pro 
rekonvalescenci a pobytovou péči a dietetické a kosmetické kliniky. 
 

Nemoc: změna zdraví nezpůsobená zraněním. 
 

Chronická nemoc: nemoc, která již existuje k datu zahájení individuálního pojištěného 
cestování a která v posledních 12 měsících zahrnovala diagnostická vyšetření, pobyt v 
nemocnici nebo léčbu / terapii. 
 
Náhlá nemoc: nemoc akutního nástupu, o které pojištěná strana nevěděla a která v žádném 
případě nebyla projevem patologie známé pojištěné osobě a která vznikla náhle před 
zahájením cesty. 
 

Preexistující nemoc: nemoc, která je projevem nebo přímým důsledkem chronických nebo 
již existujících patologických situací na počátku pojištěného cestování. 
 

Maximální pojistné krytí / částka: maximální částka stanovená v zásadách, pro kterou se 
společnost Europ Assistance zavazuje poskytnout krytí a / nebo pomoc ve váš prospěch, 
na jeden nebo více nároků uplatněných během cesty. 
 

Služba: pomoc, která má být poskytnuta v naturáliích, a tedy pomoc, která musí být 
poskytnuta, pokud je to vyžadováno, prostřednictvím Europ Assistence, prostřednictvím 
lékařské platformy. 
 

Bydliště: místo, kde má fyzická osoba obvyklé bydliště. 
 

Hospitalizace: přenocování ve zdravotnickém ústavu. 
 

Riziko: pravděpodobnost, že nastane událost, konkrétně nárok. 
 

Nárok: jednotlivá událost, která může nastat během platnosti pojištění a která má za 
následek žádost o krytí, odškodnění za způsobenou škodu nebo náhradu za způsobenou 
škodu a která spadá pod podmínky pojistky. 
 

Lékařské / farmaceutické / nemocniční výdaje: jedná se o náklady na chirurgický zákrok 
(poplatky chirurga, pomocníka, asistence, anesteziologa, provozní náklady divadla a 
chirurgický materiál) a výdaje na zdravotní péči (poplatky za hospitalizaci, specializované 
lékařské poradenské služby, léčivé přípravky, vyšetření a diagnostické testy). 
 

Struktura COVID-19: struktura hospitalizace nebo karantény určená MSC CRUISES S.A., 
místními zdravotními úřady a / nebo organizační strukturou. 
 

Cestování: doprava, pobyt nebo pronájem v souladu s příslušnou smlouvou nebo jiným 
platným cestovním nástrojem nebo dokumentem, který začíná okamžikem, kdy začnete 
používat první smluvně sjednanou službu, a skončí po dokončení poslední služby 
stanovené v uvedené smlouvě. 
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Tabulka záruk 
 

Na níže uvedené částky se vztahují výjimky a podmínky stanovené ve všeobecných podmínkách a zvláštních 
podmínkách. 
 

Záruka Maximální krytí VÝSADA 
    

STORNO PLAVBY    

Covid -19  3.000 € na osobu a 10.000 € na booking 15% 
    

NÁVRAT K POBYTU    

Europ Assistance hradí cenu zpáteční         500 € za osobu – 2.0000 € na booking  
   

                        jízdenky    

    

KRYTÍ ZDRAVOTNÍHO TRANSFERU    

Pokud jste vy a vaše rodina, zaregistrováni     

ve stejné rezervaci a potenciální cestující    

společník by měl být převeden na    

“COVID-19 Structure” zpřístupněnou  500 € za osobu – 2.000 € na booking  

MSC CRUISES S.A. místním    

orgány nebo v místě vašeho bydliště,    

Europ Assistance vrací náklady na transfer    

    

    

POKRYTÉ ZDRAVOTNÍ VÝDAJE    

Po dobu, o kterou je vaše cesta 
oprodloužená v případě nemoci nebo 
zranění nezpůsobeným 
epidemií/pandemií COVID-19     5.000 €  

Po dobu, o kterou je vaše cesta 
oprodloužená v případě nemoci nebo 
zranění nezpůsobeným 
epidemií/pandemií COVID-19    5.000 €  

    

KRYTÍ NA ODŠKODNĚNÍ ZA HOSPITALIZACI 
V KARANTÉNĚ    

Pokud jste hospitalizováni ve struktuře 
„COVID-19“ zpřístupněné společností MSC 
CRUISES S.A., pokud jste shledáni jako 
pozitivní při třídění prováděném 
společností MSC před naloděním, 
společnost Europ Assistance vám vyplatí 
odškodnění  150 €/ denně, maximálně 15 dní  

 
KRYTÍ NA ODŠKODNĚNÍ ZA 
HOSPITALIZACI    

 
Pokud jste do 15 dnů od návratu z 
Cestování byli hospitalizováni po dobu 
nejméně 7 po sobě následujících dní pro 
COVID 19, Europ Assistance vám vyplatí 
odškodnění.  1.000 € per person  
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CESTOVNÍ KRYTÍ NA VÝPLATU CESTY  
(TRAVEL QUOTA REIMBURSEMENT COVER) 
 

Europ Assistance vám vyplatí 
předkvótu ztracených dnů do 
dokončení cesty počínaje dnem 
přerušení cesty. 
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