Úvodní ustanovení
Pojistitel INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., člen skupiny AXA, se sídlem 7 Boulevard du Régent, 1000, Brusel, Belgie, zapsaný
v obchodním registru vedeném Greffe de Tribunal de commerce de Bruxelles pod registračním číslem 0415591055, jednající
prostřednictvím INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složky, IČO: 28225619, se sídlem Hvězdova 1689/2a, 140 62, Praha 4,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou A 59647 (dále jen „pojistitel“)
potvrzuje, že pro cestovní pojištění platí zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen
„občanský zákoník“), a pojistná smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou pojistné podmínky skládající se z Všeobecných pojistných
podmínek cestovního pojištění ze dne 1. dubna 2022 (dále jen „VPPCP“), které jsou modifikovány těmito Smluvními ujednáními
k cestovnímu pojištění (dále jen „smluvní ujednání“). V případě rozporu mezi ustanoveními pojistné smlouvy a ustanoveními
pojistných podmínek má přednost pojistná smlouva. Pojištění se řídí právním řádem České republiky.
Toto smluvní ujednání je platné pouze pro pojištění sjednané pojišťovacím zprostředkovatelem, společností ePojisteni.cz,
s.r.o., Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8, IČO: 28480406, zapsanou u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou
C 144679.
Modifikace VPPCP
Článek 1 odstavec 3 v oddílu H) III. Části VPPCP pro cestovní pojištění zní následovně:
Pojištění storna cesty lze sjednat kdykoliv do 15 dní před plánovaným datem odjezdu. V případě, že pojištění storna cesty
je sjednáváno 15 a méně dní před plánovaným datem odjezdu, lze pojištění storna sjednat pouze v den zakoupení služby
cestovního ruchu. Pokud je pojištění storna cesty sjednáno 15 a méně dní před plánovaným datem odjezdu a služba cestovního
ruchu byla zakoupena dříve, poskytneme pojistné plnění pouze z pojištění zmeškání odjezdu nebo předčasného návratu.
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

Tato smluvní ujednání upravují ujednání pojistných podmínek a spolu s pojistnými podmínkami jsou nedílnou součástí
pojistné smlouvy.
Pokud se tato smluvní ujednání pojistitele odvolávají na všeobecně závazné právní předpisy, rozumí se jimi právní
předpisy platné a účinné v České republice.
Pokud se některá ustanovení těchto smluvních ujednání stanou neplatnými nebo spornými v důsledku změny všeobecně
závazných právních předpisů, použije se takový všeobecně závazný právní předpis, který je jim svojí povahou a účelem
nejbližší.

Tato smluvní ujednání jsou platná od 1. dubna 2022.
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