Informace o cestovním pojištění pro zaměstnance a studenty UP a vyslané osoby jménem
Univerzity Palackého v Olomouci
Pojistná smlouva o dlouhodobém pojištění zahraničních pracovních cest
číslo pojistné smlouvy: 2000055471

Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s.
registrovaná:
v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1969
se sídlem:
Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8
IČO:
49240196
bankovní spojení:
Živnostenská banka, Praha 1, Na příkopě 20
číslo účtu:
502-475115004/0400

Platí pro:

1.zaměstnance UP,

2.osoby cestující jménem UP(nezaměstnanci),

3.studenty, kteří vycestují do zahraničí jménem UP

Distribuce, evidence a výdej pojistných karet:
Rektorát – Ing. Pavel Absolon pavel.absolon@upol.cz Mgr. Yvona Vyhnánková yvona.vyhnankova@upol.cz
POJISTNÉ OBDOBÍ: od 1.8.2011 – na dobu neurčitou, územní rozsah: CELÝ SVĚT
ROZSAH POJIŠTĚNÍ - podrobně rozepsáno v „Pojistné podmínky pojištění zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty”

(PP-BTI-0809), které jsou přiloženy k těmto informacím v elektronické podobě. UP má velký rozsah krytí a níže jsou detailně
rozepsána jednotlivá rizika, pro usnadnění je v levém sloupci „Kód”, pokud by někdo nerozuměl některému termínu a co vše
obnáší, najde si jej pod příslušným kódem v pojistných podmínkách.
Odborné dotazy z řad zaměstnanců zahraničních oddělení a pro vyslané osoby a vyřizování pojistných událostí:

ZAPLETAL Jiří, tel. 585 415 127, 776 003 842, jirka@zapletalovi.com

UP - pojistné krytí od 1.8.2011
Kód
Pojistná rizika
Léčebné
výlohy
A1
A1 Limit na akutní zubní ošetření
A1 Fyzioterapie
A2
A3
B1

Kompenzace pobytu v nemocnici max. 10 dní
Psychologická pomoc
Aktivní asistence

B2

Převoz, přeložení, přeprava

B3

Repatriace tělesných pozůstatků

B3

Náklady na pohřeb

B4

Zajištění krevních preparátů

D
E2
E1
E3
E
F1
F1
F2
F3
J3
H
H
I2
I2
I1
C2

Přivolaný/Doprovázející opatrovník
Smrt následkem úrazu na jednu osobu
Trvalé následky úrazu na jednu osobu (% z poškození)
Letecké neštěstí
Akumulovaný limit pojistného plnění na nehodu
Škoda na osobních či firemních věcech
Zavazadla limit na jednotlivou položku
Cestovní doklady
Odcizení hotovosti
Náhradní pracovník
Odpovědnost za škodu na zdraví
Odpovědnost za škodu na majetku
Poskytnutí kauce
Přivolaná osoba
Právní ochrana
Informační portál V.I.P. pro UP

ROZSAH pojistného krytí
neomezené
40 000
120 000
2 000 denně Evropa, 4 000 denně Svět
40 000
neomezené
1 mil. Evropa, 3 mil. Svět
1 000 000
150 000
ano
150 000 přivolaný, 150 000 doprovázející
600 000
1 200 000
1,2 mil. Smrt, 2,4 mil. TN
neomezené
60 000
30 000
10 000
5 000
150 000
24 000 000
12 000 000
600 000
40 000
600 000
24h přístup, podrobněji rozvedeno pod tabulkou

C1
G
K2
J1
J2
K1
K3
L1
L2
L2
L3
L3
L4
M2
M1
M1

Možnost sjednat produkt RiskPlus
Zpoždění zavazadel (po 6 h 2 000 za každou započ.hodinu)
Zpoždění dopr.prostředku
Přerušení cesty z pracovních důvodů
Přerušení cesty z osobních důvodů
Zmeškání odjezdu
Alternativní doprava
Únos dopravního prostředku a únos vyslané osoby
Zkrácení cesty (teroristický čin)
Náhrady na ubytování
Opuštění ohrožené oblasti
Škoda na osobních věcech
Kompenzace za fyzické napadení
Pojištění spoluúčasti
Nepojízdné vozidlo - odtah
Náhradní doprava, ubytování

Počet studentů vyslaných do zahraničí jménem UP
Počet zaměstnanců vyslaných do zahraničí jménem UP
Počet nezaměstnanců vyslaných do zahraničí jménem UP
Územní platnost celý svět, 24h denně
Hlášení cest pojišťovně do 90 dní bez přerušení
Cesty nad 90 dní bez přerušení POZOR změna od 1.8.10
Pojistná smlouva bez vyúčtování
Věkové omezení
Počet kartiček

ANO, podrobněji rozvedeno pod touto tabulkou
20 000
5 000 Evropa, 10 000 Svět
150 000
150 000
5 000 Evropa, 10 000 Svět
20 000 Evropa, 30 000 Svět
50 000 (10 000 za 24 hodin)
50 000
50 000
50 000
30 000
40 000
5 000
10 000
10 000
ano kryto-neomezený počet
ano kryto-neomezený počet
ano kryto-neomezený počet
ano
nehlásí se
hlásí se předem před vycestováním Jiřímu
Zapletalovi jirka@zapletalovi.com viz oddíl N
ano
osoby bez omezení (má sjednáno UP výjimečně)
bez omezení

C2 - Informační portál VIP - exkluzivní přístup zaměstnance a studenty UP pro vyhledávání užitečných údajů v
angličtině o jakékoli zemi, kam se za UP chystáte:
Odkaz: www.vip-online.com
Kód uživatele (UP): 2000055471
Heslo:evropska
C1 – Možnost sjednat produkt RiskPlus – pokud si nejste jisti s bezpečnostní situací v zemi, kam cestujete, klikněte
na odkaz http://www.evropska.cz/cs/rizikove-oblasti/t13/ a dole si rozbalte soubor ke ztažení “Seznam oblastí se
zvýšeným bezpečnostním rizikem”. Oranžová políčka “Riziková oblast” jsou ve smlouvě UP připojištěna ZDARMA a
nemusíte nic hlásit, červená políčka “Válečná zóna” = NENÍ PŘIPOJIŠTĚNO, ale dá se před cestou připojistit ke
smlouvě UP – včas předem kontaktujte Jiřího Zapletala
Oddíl N - UP má za povinnost vyplývající z pojistné smlouvy
1.
Vést evidenci vyslaných zaměstnanců, studentů a osob cestujících jménem UP
2.
Vyslaná osoba nad 90 dní bez přerušení se hlásí předem mailem Jiřímu Zapletalovi jirka@zapletalovi.com
s těmito údaji: jméno, příjmení, RČ, pobyt od-do, destinace, mailové spojení, které bude vyslaná
osoba používat i v době zahraničního pobytu
3.
Při vycestování do Ruska je nutné při žádosti o vízum předkládat Kopii zdravotního pojištění po dobu
vyslané osoby na území Ruské federace. Toto potvrzení zajistí Zapletal Jiří, zašlete na mail
jirka@zapletalovi.com jméno a příjmení vyslané osoby, RČ a délku pobytu (od – do) a do 2-3 dní dostanete
toto potvrzení poštou na příslušnou kancelář zahraničních styků nebo si vyzvednete osobně
Doklady o pojištění, které je potřeba mít v cizině u sebe:
- pojišťovací kartička “Travel Insurance”, očíslovaná na jméno UP v Olomouci
- informační skládačka “Cestovní pojištění” - Jak postupovat v případě pojistné události
- doporučujeme, abyste u sebe měli i tento informační leták a pojistné podmínky „Pojistné podmínky
pojištění zaměstnanců na zahraniční pracovní cesty” (PP-BTI-0809), drobná ošetření se hradí hotově oproti
dokladu, propacení se vyřídí v ČR, větší pojistné události, operace, velké újmy – ihned se obracejte na
asistenční službu uvedenou na kartičce a skládačce, toto pojištění v žádném případě, především u
dlouhodobějších pobytů, nenahrazuje zdravotní pojištění (možnost sjednání NHC zdravotního pojištění do
světa k tomuto pobytu u J.Zapletala), u hromadných zájezdů po Evropě stačí, když bude mít 1-2 karty za
celou skupinu jen vedoucí zájezdu, pojistné karty nejsou totiž na jména
zpracoval 26.7.2010, Zapletal Jiří, Pojišťovací makléřství BOHEMIA, a.s., Krapkova 4, 779 00 Olomouc, 585 415 127,776 003 842

