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CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO  
DRŽITELE PLATEBNÍCH KARET 
ČESKOSLOVENSKÉ OBCHODNÍ BANKY, a. s.

Na základě dohody mezi ČSOB Pojišťovnou, a. s., členem holdingu ČSOB jako pojistitelem a Československou obchodní bankou, a. s. jako pojistníkem dochází k dočasnému 
rozšíření platnosti cestovního pojištění k platebním kartám.

Vzhledem k aktuální situaci ohledně onemocnění COVID 19, v  jehož důsledku jsou kromě jiného nadále omezeny možnosti cestování do zahraničí, rozšiřujeme pro držitele 
platebních karet jimi sjednané cestovní pojištění i na územní rozsah Tuzemsko, tj. zájezdy/cestovní služby uskutečněné na území České republiky (ČR).

ROZSAH CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO TUZEMSKO
Sjednané varianty pojištění zůstávají pro pojištěné osoby i nadále v platnosti, ale jednotlivá pojištění (kromě pojištění léčebných výloh a s nimi spojených asistenčních služeb) 
v nich sjednaná se vztahují i na škody vzniklé na území ČR. Jedná se tedy především o pojištění úrazu, odpovědnosti za újmu, zavazadel, případně dále dle sjednané varianty 
i dalších pojištění jako je přerušení cesty, zmeškání odjezdu, spoluúčast na zapůjčené věci nebo pojištění stornopoplatků. 

Rozsah jednotlivých variant pojištění včetně limitů je uveden v dokumentu Informace o cestovním pojištění pro držitele platební karty ČSOB (viz článek 3 a 7), které jste obdrželi 
při sjednání pojištění nebo je možné je nalézt na webových stránkách ČSOB, www.csob.cz.

pozn. Pojištění léčebných výloh se vztahuje pouze na úhradu ošetření, léků apod. v zahraničí a není možné je využít pro úhradu případných výdajů za zdravotní péči na území ČR. 
Asistenční služby jsou navázány na pojištění léčebných výloh a není tedy možné jejich využití při poskytování služeb v ČR.

V JAKÝCH SITUACÍCH MŮŽETE POJIŠTĚNÍ VYUŽÍT
Pojištění se vztahuje na:
• dovolené, prodloužené víkendy, lázeňské pobyty, dětské tábory apod. => služby, kde pojištěný může doložit doklad za ubytování
• jednodenní výlety za poznáváním krás ČR => dokladem mohou být např. jízdenky na vlak, účtenky za návštěvu aquacentra, využití lanovky apod. 
• pojištění se může vztahovat i na další případy cestovních aktivit, kde není možné doložit doklady (např. jednodenní cyklistické nebo turistické výlety do přírody), pokud bude 

situace řádně popsána v oznámení škodné události
Při likvidaci nahlášené škodné události si pojistitel může vyžádat další upřesnění okolností vzniku škodné události.

Pojištění se nevztahuje na:
• běžné činnosti pojištěného nesouvisející s cestováním, např. aktivity a práce na zahradě, hobby pracovní aktivity, zaměstnání či podnikání (včetně cest z a do práce) 

a činnosti obdobného charakteru

DOBA PLATNOSTI ROZŠÍŘENÍ POJIŠTĚNÍ I NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Rozšíření územní platnosti cestovního pojištění na území ČR platí na aktivity/zájezdy/cestovní služby uskutečněné v době od 1. 7. 2020 až do 30. 9. 2021.  Pro aktivity/zájezdy/
cestovní služby uskutečněné mimo toto období platí standardní podmínky pojištění, tj. územní rozsah Svět (= všechny státy světa s výjimkou ČR).
pozn. V případě zájezdu/cestovní služby od 25. 9. do 5. 10. 2021 se tedy pojištění vztahuje pouze na dobu od 25. 9. do 30. 9. 2021. 

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ DOTAZU nebo VZNIKU ŠKODNÉ UDÁLOSTI
Obraťte se telefonicky nebo emailem na ČSOB Pojišťovnu:
Tel.: 466 100 777
e-mail: info@csobpoj.cz

Pro vyřízení Vaší události je třeba vyplnit formulář Oznámení škodné události (k dispozici na webových stránkách pojišťovny, www.csobpoj.cz, v sekci Řešení škod, a předložit  
dokumenty, které odpovídají typu vzniklé škody, např. doklady za ubytování, lékařské zprávy, fotodokumentace, policejní protokol.

Prodlouženo až do 30. 9. 2021
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