
CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

ODDÍL I.
POJIŠTĚNÍ VETERINÁRNÍ PÉČE

VET 1/13
s platností od 1. dubna 2013

VET_PP_21/1

Má-li pojištěný v pojistné smlouvě sjednáno pojištěného zvířete, vzniklá v době trvání Čl. 8
Pojištění veterinární péče (dále v tomto pojištění a v místě pojištění z příčiny úrazu Výluky z pojištění
oddílu také jen “pojištění”), řídí se pojištění nebo náhlého onemocnění zvířete, 1. Kromě výluk uvedených v oddílu A. 
kromě společných ustanovení v oddílu A. vyžadujícím následné poskytnutí nutné pojistných podmínek CP 1/13 se 
p o j i s t n ý c h  p o d m í n e k  C P  1 / 1 3  a neodkladné veterinární léčby. Pojištění za pojistnou událost nepovažují také 
i ustanoveními tohoto oddílu. se vztahuje pouze na veterinární léčbu události:

poskytnutou v místě pojištění. Jedna a) vzniklé v důsledku porušení zákona 
Čl. 1 pojistná událost se vztahuje k jednomu na ochranu zvířat proti týrání,

Vymezení pojmů zvířeti. b) vzniklé v důsledku dědičné nemoci 
1. Zvířetem se rozumí pes domácí a kočka nebo vrozené vady,

domácí. Čl. 5 c) vzniklé v důsledku preventivních 
2. Veterinární léčba je léčba zvířete Rozsah pojistného plnění a kosmetických zákroků,

veterinárním lékařem, který je odborně 1. V případě vzniku pojistné události vyplatí d) související s úhynem a utracením 
způsobilý vykonávat veterinární pojistitel oprávněné osobě, po odpočtu zvířete; tato se nevztahuje na 
léčebnou a preventivní činnost sjednané spoluúčasti, prokazatelně případy vzniklé v důsledku pojistné 
na základě osvědčení podle zvláštního vynaložené náklady na veterinární léčbu události,
právního předpisu. pojištěného zvířete, a to do výše e) v z n i k l é  p ř i  v y h l e d á v a c í c h ,  

sjednaného limitu plnění. vyprošťovacích, záchranných 3. Nemocí je, odchylně od odst.16., čl.2,  
2. Sjednaný limit plnění, závislý na zvolené a služebních činnostech. Tato výluka oddílu A. pojistných podmínek CP 1/13, 

variantě hranice plnění uvedené se neuplatňuje, má-li pojištěný, který pro účely tohoto pojištění vznik 
v pojistné smlouvě, omezuje pojistné je oprávněnou osobou sjednán onemocnění, které ohrožuje zdraví nebo 
plnění za jednu a všechny pojistné „Pracovní“ druh cesty dle odst.2., život zvířete a vyžaduje poskytnutí 
události jednoho pojištěného zvířete čl.3, oddílu A. pojistných podmínek veterinární léčby. Za vznik nemoci 
takto: CP 1/13. Tato výluka se nevztahuje se považuje okamžik, který je jako vznik 

na činnosti zvířat asistenčních nemoci lékařsky doložen.
a canisterapeutických.

2. Z pojištění nejsou hrazeny náklady Čl. 2
vynaložené na:Účel a předmět pojištění

Čl. 6 a) hospitalizaci a dopravu pojištěného 1. Pojištění se sjednává jako škodové.
Povinnosti pojištěného zvířete, s výjimkou nezbytné 2. Pojistným zájmem pojištěného je úhrada 

Kromě povinností uvedených v oddílu A. hospitalizace po veterinárním škody vzniklé na předmětu pojištění 
pojistných podmínek CP 1/13 je pojištěný zákroku v délce nejvýše dvou dnů,v důsledku vzniklé pojistné události.
povinen dodržovat příslušná ustanovení b) antiparazitární preparáty včetně 3. Předmětem pojištění je zvíře trvale 
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU preventivních,označené mikročipem a nezaměnitelně 
A RADY č.  998/2003/ES, zákona c) odstranění parazitů,ident i f ikovate lné č ís lem tohoto 
č.166/1999 Sb. o veterinární péči, ve znění d) ošetření a léčení nemocí chrupu mikročipu uvedeným v pojistné smlouvě. 
pozdějších předpisů a zákona č.246/1992 a ostatní zubolékařské zákroky,Číslo mikročipu se musí shodovat 
Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění e) léčbu spojenou s březostí, porodem s číslem uvedeným v platném „Pasu 
pozdějších předpisů. a zmetáním,zvířete v zájmovém chovu“.

f) potravu pojištěného psa včetně 4. Oprávněnou osobou je pojištěný, 
Čl. 7 veterinářem stanovené dietní u kterého je v pojistné smlouvě zvíře 

Další povinnosti účastníků pojištění potravy, a to ani v rámci léčby,identifikováno.
Kromě povinností uvedených v oddílu A. g) léčbu kožních onemocnění,

h) nadstandardní veterinární zásahy, Čl. 3 pojistných podmínek CP 1/13  jsou pojistník 
a pojištěný povinni: které nejsou nezbytné pro léčení Územní a časová platnost pojištění
1. Předat originály dokladů prokazujících s t a v u  p o j i š t ě n é h o  z v í ř e t e  Odchylně od odst.1., čl.3, oddílu A. 

příčinu, čas, místo a okolnosti vzniku vyžadujícího okamžité veterinární pojistných podmínek CP 1/13 a bez ohledu 
pojistné události, její rozsah a přímou léčení,na sjednanou územní platnost se pojištění 
souvislost pojistné události s pojištěným i) očkování nebo kastraci.nevztahuje na události vzniklé na území 
zvířetem, a to minimálně uvedením jeho České republiky.
čísla mikročipu.

2. Na toto pojištění se nevztahuje Čl. 4
povinnost uvedená pod písm. D), Pojistná událost
odst.2., čl.14, oddílu A. pojistných Pojistnou událostí je, s výjimkou sjednaných 
podmínek CP 1/13.výluk, náhlá změna zdravotního stavu 

Varianta hranice plnění

Výše limitu plnění [Kč]

Basic Comfort Excelent

10.000 20.000 30.000
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