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Pojistitel: Colonnade Insurance S.A., se sídlem L–2350 Lucemburk, rue Jean 

Piret 1, Lucemburské velkovévodství, zapsaná v lucemburském Registre 
de Commerce et des Sociétés, registrační číslo B61605,  

jednající prostřednictvím  

Colonnade Insurance S. A., organizační složka, zapsané v 

obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 
77229, IČO:  

Se sídlem:  Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4 

Zastoupený: Tereza Moravcová, zmocněná pro záležitosti smluvní 

a 
 

Pojistník: Citibank Europe plc, se Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná 

v rejstříku společností v Irské republice, pod číslem 132781 

jednající prostřednictvím 

Citibank Europe plc, organizační složka, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 59288, 
IČO: 281 98 131 

Se sídlem: Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5 – Stodůlky 

Jednající: Ing. Michal Nebeský, na základě plné moci 

uzavírají  

RÁMCOVOU POJISTNOU SMLOUVU Č. 2209237118 

PRO CESTOVNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM 

 

 

Rámcová pojistná smlouva, Pojistné podmínky a případné další přílohy tvoří dohromady jeden 
dokument, dále jen "pojistná smlouva", a jakékoliv slovo nebo výraz, jemuž se přikládá specifický 
význam, bude mít tento význam v celé pojistné smlouvě. 

Článek 1 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem pojistné smlouvy je cestovní a úrazové pojištění pro držitele platebních karet, 
vydávaných pojistníkem v rámci finančních služeb pro firemní klientelu (dále jen „platební karty“ 
a „držitel platební karty“). 

Článek 2 

Závazky pojistníka 

1. Pojistník se za účelem řádného plnění předmětu smlouvy zavazuje: 

a. Poskytovat automaticky nastavené cestovní pojištění dle této pojistné smlouvy ke každé 
vydané platební kartě.   

b. Aktivně nabízet a poskytovat volitelné cestovní pojištění dlouhodobého pobytu a 
volitelné úrazové pojištění Colonnade všem držitelům platebních karet, za podmínek 
stanovených touto pojistnou smlouvou.  
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c. Každému držiteli pojištěné platební karty vydat asistenční kartu jako doklad o uzavřeném 
pojištění a informační brožuru o podmínkách pojištění. 

d. Vést evidenci pojištěných karet a pravidelně informovat pojistitele o všech změnách 
formou a v termínech upravených touto pojistnou smlouvou. 

e. Zajistit řádný výběr pojistného za volitelné pojištění od pojištěných a hradit pojistiteli 
pojistné za automaticky nastavené a volitelné pojištění za všechny pojištěné karty 
v termínech upravených touto pojistnou smlouvou. 

f. Stanovit kontaktní osobu zodpovědnou za administrativu pojištění a poskytování informací 
o pojištění. 

g. Umístit znění Pojistných podmínek  a informací o podmínkách cestovního a úrazového 
pojištění na svých internetových stránkách a dalších místech obvyklých pro sdělování 
informací klientům. 

h. Podpořit sjednání volitelného pojištění formou propagace pojištění.  Materiály týkající se 
pojištění, jakož i materiály, které se odvolávají na pojistitele, předem odsouhlasit 
s pojistitelem. 

i. Zajistit zpracování, distribuci a tisk informačních materiálů na vlastní náklady a na základě 
znění zkonzultovaných a vzájemně odsouhlasených s pojistitelem. Jakékoli budoucí změny 
znění propagačních materiálů a informačních brožur předem vzájemně odsouhlasit 
s pojistitelem. 

j. V případě pojistné události doložit platnost platební karty a platnost sjednaného pojištění 

k. Zachovávat důvěrnou povahu této pojistné smlouvy ve vztahu k třetím osobám v souladu s 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (§ 504) a dalších právních 
předpisů. Pojistník  je však oprávněn předat společnosti Citigroup Inc. nebo jakékoli osobě, 
která je přímo nebo nepřímo společností Citigroup Inc. ovládána, nebo jakékoli osobě, která 
společnost Citigroup Inc. přímo nebo nepřímo ovládá (všechny tyto společnosti dále jen 
„Skupina Citigroup“), tuto smlouvu, jakož i jakoukoli informaci, kterou pojistník získal v 
souvislosti s touto smlouvou. Pojistník je dále oprávněn tuto smlouvu poskytnout všem svým 
klientům, jakož i žadatelům o platební karty vydávané pojistníkem v rámci finančních služeb 
pro firemní klientelu. 

 

Článek 3 

Závazky pojistitele 

1. Pojistitel se za účelem řádného plnění předmětu smlouvy zavazuje: 

a. Poskytovat pojistné krytí držitelům platných platebních karet, ke kterým je poskytováno 
automaticky nastavené cestovní pojištění, a těm držitelům platných platebních karet, kteří si 
sjednali volitelné cestovní pojištění dlouhodobého pobytu nebo volitelné úrazové pojištění dle 
této pojistné smlouvy, a to v rozsahu uvedeném v této pojistné smlouvě.  Pojistné krytí bude 
držitelům karet poskytováno po dobu platnosti pojistné smlouvy, platební karty a sjednaného 
pojištění, a to za předpokladu, že pojistitelem požadované údaje byly způsobem a v termínech 
stanovených v této pojistné smlouvě oznámeny pojistiteli, a že pojistiteli bylo řádně a v plné 
výši uhrazeno pojistné za všechny pojištěné karty.  

b. Zajistit nepřetržitou asistenční službu pro pojištěné k poskytování informací a pomoci 
pojištěným v zahraničí a hlášení pojistných událostí, v souladu s touto pojistnou smlouvou.  

c. Ve spolupráci s pojistníkem zaškolit vybrané zaměstnance pojistníka v rozsahu potřebném 
pro řádné plnění pojistné smlouvy.  

d. Dodat potřebné množství asistenčních karet pro všechny pojištěné držitele karet. 

e. Poskytovat aktuální znění Pojistných podmínek a formuláře Oznámení škody v elektronické 
verzi pro umístění na internetových stránkách pojistníka. 

f. Dodat návrh textu informační brožury o podmínkách pojištění  a aktivně spolupracovat 
na přípravě znění dalších propagačních a informačních materiálů.  

g. Pojistitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu pojistníka jakkoliv používat 
obchodní firmu, obchodní známku či jakékoliv jiné logo pojistníka v rámci svých 
marketingových či jiných aktivit. 
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h. Pojistitel se zavazuje plnit tuto smlouvu osobně, resp. prostřednictvím svých zaměstnanců. 
Plnění této smlouvy prostřednictvím třetí osoby je možné jen s předchozím písemným 
souhlasem pojistníka. Výjimkou je využití pojistitelem vybrané asistenční služby pro účely 
cestovního pojištění. 

i. Řádně plnit povinnosti stanovené v této pojistné smlouvě. 

j. Zachovávat důvěrnou povahu všech informací poskytovaných o držitelích platebních karet 
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (§ 504). Čísla 
platebních karet a doba jejich platnosti představují informaci, kterou smí pojistitel využít v 
procesu ověřování oprávněnosti vzneseného nároku na pojistné plnění. 

k. Zachovávat důvěrnou povahu této pojistné smlouvy a veškerých informací, jež se týkají této 
pojistné smlouvy, ve vztahu k třetím osobám (s výjimkou nezbytných informací poskytovaných 
pojištěným osobám) v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(§ 504) a dalších právních předpisů. 

l. Informovat pojistníka nejméně jednou ročně na vyžádání písemnou zprávou o celkovém počtu 
likvidních pojistných událostí a o vyplaceném pojistném plnění dle této pojistné smlouvy. 

m. Pojistitel se zavazuje uzavřít a po celou dobu platnosti této pojistné smlouvy udržovat v 
platnosti pojištění ve formě, proti rizikům a ve výši, které jsou obvyklé v oblasti podnikání, 
provozované pojistitelem, zejména pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
činnosti dle této pojistné smlouvy. 

 

Článek 4 

Automaticky nastavené cestovní pojištění – způsob sjednání a platnost 

1. Automaticky nastavené cestovní pojištění se řídí platnými Pojistnými podmínkami cestovního 
pojištění a ustanovením této pojistné smlouvy.  

2. Automaticky nastavené cestovní pojištění se vztahuje na všechny platební karty vydávané 
pojistníkem typu:  

- VISA Gold Business (BIN 469802, 4698034),  

- VISA Business (BIN 469800, 469801),  

- VISA Classic (BIN 465221, 469799) a 

- VISA Business Electron (BIN 402370). 

 

3. Platební karty vydané před dnem účinnosti pojistné smlouvy (dále jen “existující platební karty“) 
budou pojištěny dle této pojistné smlouvy od platnosti této smlouvy. 

4. Platební karty vydané ode dne účinnosti pojistné smlouvy (dále jen “nové platební karty“) budou 
pojištěny dle této pojistné smlouvy, a to od okamžiku stanoveného v článku 7 odst. 2 této pojistné 
smlouvy.  

5. Pojistné za Automaticky nastavené cestovní pojištění je hrazeno pojistníkem pojistiteli měsíčně za 
každý započatý měsíc platnosti pojištění v souladu s ustanovením článků 11 a 12 této pojistné 
smlouvy. Výše pojistného se stanoví podle Tabulky III. 

Článek 5 

Volitelné cestovní pojištění – způsob sjednání a platnost 

1. Volitelné cestovní pojištění dlouhodobého pobytu se řídí platnými Pojistnými podmínkami 
cestovního pojištění a ustanovením této pojistné smlouvy.  

2. Volitelné cestovní pojištění dlouhodobého pobytu se sjednává k platebním kartám vydávaným 
pojistníkem, k nimž je sjednáno Automaticky nastavené cestovní pojištění.  

3. Volitelné cestovní pojištění dlouhodobého pobytu se sjednává na žádosti o vydání platební karty 
nebo na samostatném formuláři (dodatečné sjednání pojištění). 

4. Volitelné cestovní pojištění dlouhodobého pobytu lze sjednat i dodatečně k již platné platební 
kartě.  Jestliže klient nevyužil nebo neměl možnost sjednat volitelné cestovní pojištění společně s 
platební kartou, může tak učinit dodatečně prostřednictvím žádosti o dodatečné sjednání pojištění.  

5. Pojistné za volitelné cestovní pojištění dlouhodobého pobytu je pojistníkem držiteli karty 
účtováno jednorázově při sjednání pojištění (pojištění na dobu určitou), resp. ročně při jeho 
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sjednání či prodloužení na další rok (pojištění na dobu neurčitou) a souhrnně měsíčně 
hrazeno pojistiteli za všechny pojištěné karty v souladu s ustanovením článků 11 a 12 této 
pojistné smlouvy.  Výše pojistného se stanoví podle Tabulky IV.  V případě, že pojištění na dobu 
neurčitou bylo sjednáno v průběhu platnosti platební karty, je první splátka pojistného vyměřena 
do nejbližšího výročí platební karty. 

Článek 6 

Volitelné úrazové pojištění – způsob sjednání a platnost 

1. Volitelné úrazové pojištění se řídí platnými Pojistnými podmínkami a ustanovením této pojistné 
smlouvy.  

2. Volitelné úrazové pojištění se sjednává k platebním kartám vydávaným pojistníkem, k nimž je 
sjednáno automaticky nastavené cestovní pojištění.  

3. Volitelné úrazové pojištění se sjednává na žádosti o vydání platební karty nebo na samostatném 
formuláři (dodatečné sjednání pojištění). 

4. Volitelné úrazové pojištění lze sjednat i dodatečně k již platné platební kartě.  Jestliže klient 
nevyužil nebo neměl možnost sjednat volitelné úrazové pojištění společně s platební kartou, může 
tak učinit dodatečně prostřednictvím žádosti o dodatečné sjednání pojištění 

5. Pojistné za volitelné úrazové pojištění je pojistníkem držiteli karty účtováno ročně při jeho sjednání 
či prodloužení na další rok a souhrnně měsíčně hrazeno pojistiteli za všechny pojištěné karty 
v souladu s ustanovením článků 11 a 12 této pojistné smlouvy.  Výše pojistného se stanoví podle 
Tabulky V.  V případě, že pojištění na dobu neurčitou bylo sjednáno v průběhu platnosti platební 
karty, je první splátka pojistného vyměřena do nejbližšího výročí platební karty. 

 

Článek 7 

Rozsah automaticky nastaveného cestovního pojištění  

1. Automaticky nastavené cestovní pojištění se sjednává na dobu neurčitou, nejdéle po dobu 
platnosti platební karty, resp. po dobu platnosti karty vydané namísto karty původní.   

2. Počátek pojištění  

a) Platnost automaticky nastaveného cestovního pojištění k novým platebním kartám 
pojištěným dle této smlouvy začíná v  00:00 hodin dne následujícího po převzetí platební 
karty držitelem, nejdříve však první den platnosti karty. 

3. Konec pojištění 

a) Platnost automaticky nastaveného cestovního pojištění končí ve 24:00 hodin posledního dne 
platnosti karty, nejpozději však ve 24:00 hodin dne, kdy byla ukončena platnost této pojistné 
smlouvy. 

4. Při obnově karty vydané namísto karty s ukončenou platností a při vydání náhradní karty namísto 
ztracené/odcizené/nefunkční karty pokračuje automaticky nastavené cestovní pojištění dále bez 
přerušení .  

5. Automaticky nastavené cestovní pojištění se vztahuje na držitele karty (fyzickou osobu, jejíž 
jméno je uvedeno na kartě), a to na všechny jeho zahraniční cesty, které splňují podmínky této 
pojistné smlouvy. 

6. Pojištění spolucestujících osob 

a) Automaticky nastavené cestovní pojištění se vztahuje rovněž na nejvýše tři spolucestující 
osoby držitele karty, tj. na osoby, které cestují společně s držitelem karty na stejné místo, ve 
stejnou dobu a stejným dopravním prostředkem jako držitel. 

b) Pojištění pro spolucestující osoby je platné pouze, pokud bylo před započetím dané 
zahraniční cesty aktivováno úhradou nákladů na cestu prostřednictvím pojištěné platební 
karty.  

c) „Náklady na cestu“ se rozumí náklady přímo související se zahraniční cestou pojištěné osoby 
uhrazené prostřednictvím pojištěné platební karty, z nichž musí vyplývat číslo karty, datum 
a čas platby/rezervace a jméno pojištěné spolucestující osoby, a to: 
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- úhrada letenek, jízdenek, lodních lístků apod., provedená před započetím cesty na 
území České republiky  

- úhrada či rezervace ubytování nebo pronájmu automobilu v zahraničí, provedená před 
započetím cesty na území České republiky. 

d) V případě, že společně s držitelem karty cestují více než tři osoby, vztahuje se pojištění na 
první tři spolucestující, jejichž náklady na cestu byly hrazeny pojištěnou kartou. 

7. Automaticky nastavené cestovní pojištění se sjednává v rozsahu uvedeném v Tabulce I.  Limity 
uvedené v tabulce jsou limitem pojistného plnění za pojistné události, které nastanou během 
jedné zahraniční cesty.  V případě pojištění spolucestujících osob se jedná o společný limit pro 
všechny pojištěné osoby, s výjimkou pojištění úrazu, kde je limit stanoven pro každou osobu.  V 
případě úrazu pojištěného, který zakládá nárok na pojistné plnění dle oddílu A Pojistných 
podmínek cestovního pojištění, bude vyplaceno pojistné plnění pouze z jedné platební karty 
pojištěné dle této pojistné smlouvy, nehledě na to, kolik takových karet bylo pojištěnému 
vystaveno, a to dle karty s nejvyšším limitem pojistného plnění. 

8. Pojištění zrušení cesty sjednané v rámci automaticky nastaveného cestovního pojištění se 
vztahuje pouze na náklady na cestu hrazené prostřednictvím pojištěné karty. 

9. Automaticky nastavené cestovní pojištění se sjednává pro zahraniční cesty nepřesahující 90 
dní uskutečněné během platnosti pojištění.  Počet cest není omezen.  

10. Jestliže doba pobytu na území České republiky mezi jednotlivými cestami bude kratší než 7 dní, 
budou cesty považovány pro účely pojištění za jednu cestu a doba pobytu na území České 
republiky bude započítána do délky cesty.  

11. Pojistné krytí začíná okamžikem překročení státní hranice České republiky pojištěným při cestě do 
zahraničí, nejdříve však v první den platnosti pojištění.  Pojistné krytí končí okamžikem zpětného 
překročení státní hranice České republiky pojištěným při návratu ze zahraničí, nejpozději však 
uplynutím 90. dne od nástupu na cestu a nejpozději ukončením platnosti pojištění. 

12. Automaticky nastavené cestovní pojištění se vztahuje na pracovní i  soukromé cesty 
pojištěných osob. 

13. Automaticky nastavené cestovní pojištění se nevztahuje na provozování manuální pracovní 
činnosti při zahraničních pracovních cestách.  

14. Automaticky nastavené cestovní pojištění se vztahuje na rekreační provozování běžných 
nerizikových letních a celoročních sportů (tj. míčových her, tenisu, plavání, pěší a vodní 
turistiky, cyklistiky, apod.). 

15. Automaticky nastavené cestovní pojištění poskytované ke kartám VISA Gold Business, VISA 
Business a VISA Classic se vztahuje rovněž na rekreační provozování běžných 
nerizikových zimních sportů (tj. sjezdového lyžování a snowboardingu na vyznačených a 
upravených sjezdovkách, běhu a turistiky na lyžích, bruslení, curlingu, jízdy na saních, bobech, 
skibobech, apod.).  

16. Automaticky nastavené cestovní pojištění poskytované ke kartám VISA Business Electron se 
nevztahuje na provozování zimních sportů. 

17. Podmínkou platnosti pojištění je vždy dodržování bezpečnostních opatření a používání 
předepsaných či obvyklých ochranných pomůcek pro bezpečný výkon dané sportovní činnosti. 

18. Automaticky nastavené cestovní pojištění se však nevztahuje na provozování rizikových 
sportů (tj. např. jakýchkoliv leteckých sportů, horolezectví, speleologie, vysokohorské turistiky, 
potápění, raftingu, sjezdu horských kol a cyklistiky v nebezpečném terénu, adrenalinových sportů, 
dále na rychlobruslení, lyžování a snowboarding mimo vyznačené tratě nebo na uzavřených 
sjezdovkách, skialpinismus, skoky na lyžích, akrobatické lyžování, freeskiing, heliskiing, apod.), 
ani na provozování jakýchkoliv sportů při organizovaných sportovních soutěžích. 

Článek 8 

Rozsah volitelného cestovního pojištění 
Pojištění dlouhodobého pobytu 

1. Pojištění dlouhodobého pobytu se sjednává na dobu určitou, a to pro cesty, jejichž délka 
přesáhne 90 dní.   

2. Pojištění dlouhodobého pobytu je možné sjednat pouze pro cesty, kdy délka pobytu mimo 
území České republiky nepřesáhne 1 rok (365 dní).  
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3. Jestliže doba pobytu na území České republiky mezi jednotlivými cestami bude kratší než 7 
dní, budou cesty považovány pro účely pojištění za jednu cestu a doba pobytu na území 
České republiky bude započítána do délky cesty.  

4. Pojistné krytí začíná okamžikem překročení státní hranice České republiky pojištěným při 
cestě do zahraničí, nejdříve však v první den platnosti pojištění dlouhodobého pobytu. Bez 
ohledu na předešlou větu však pojistné krytí nezačne dříve než (i) uplynou 2 pracovní dny po 
obdržení řádně vyplněné žádosti o dodatečné sjednání pojištění pojistníkem a současně (ii) 
nabude platnosti volitelné pojištění dlouhodobého pojištění. Pojistné krytí končí okamžikem 
zpětného překročení státní hranice České republiky pojištěným při návratu ze zahraničí, 
nejpozději však uplynutím 365. dne od nástupu na cestu a nejpozději ukončením platnosti 
pojištění dlouhodobého pobytu. 

5. Pojištění dlouhodobého pobytu je možné sjednat pouze pro osoby mladší 70 let. 

6. Pojištění dlouhodobého pobytu se sjednává ve stejném rozsahu jako automaticky nastavené 
cestovní pojištění, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.  

7. Pojištění dlouhodobého pobytu se sjednává před započetím cesty na území České republiky. 

8. Jestliže se pojištěný dozví až v průběhu trvání cesty, že započatá cesta bude trvat déle než 
90 dní, je povinen neprodleně kontaktovat pojistníka a jeho prostřednictvím písemně zažádat 
o sjednání pojištění dlouhodobého pobytu.  Pojištění bude v takovém případě sjednáno 
pouze, pokud pojistitel k tomu dá písemný souhlas. 

9. Předchozí ustanovení se použije rovněž při prodloužení dlouhodobého pobytu nad rámec 
původně sjednaného pojištění. 

10. Pojistné za pojištění dlouhodobého pobytu je hrazeno jednorázově při sjednání či 
prodloužení pojištění za celou dobu, na niž bylo pojištění sjednáno, a to z účtu vedeného k 
pojištěné platební kartě. 

11. Výše měsíčního pojistného za pojištění dlouhodobého pobytu je stanovena v Tabulce IV.  

12. Měsíční pojistné je účtováno za každý započatý měsíc trvání dlouhodobého pobytu, a to 
včetně prvních 90 dní cesty.   

Článek 9 

Rozsah volitelného úrazového pojištění 
Celosvětové úrazové pojištění (24 h) 

1. Celosvětové úrazové pojištění se sjednává na dobu neurčitou, a to po dobu trvání automaticky 
nastaveného cestovního pojištění.   

2. Sjednáním celosvětového úrazového pojištění se rozšiřuje platnost úrazového pojištění 
sjednaného v rámci automaticky nastaveného cestovního pojištění na celý svět (včetně území 
ČR) a 24 hodin denně. 

3. Celosvětové úrazové pojištění se vztahuje pouze na držitele karty. 

4. Celosvětové úrazové pojištění je možné sjednat pouze pro osoby mladší 70 let. 

5. Celosvětové úrazové pojištění se sjednává v rozsahu uvedeném v Tabulce II. 

6. Výše ročního pojistného pro celosvětové úrazové pojištění je stanovena v  Tabulce V. 

7. Pojistné krytí celosvětového úrazového pojištění nezačne dříve než uplynou 2 pracovní dny od 
obdržení řádně vyplněné žádosti o dodatečné sjednání pojištění pojistníkem. 

 

 

 

TABULKA I 

Rozsah automaticky nastaveného a volitelného cestovního pojištění  
sjednávaného k platebním kartám VISA pro firemní klientelu 

 

Rozsah pojistného krytí 

VISA 
Business 
Electron 

BIN 402370 

VISA Classic 
BIN 465221, 

469799 

VISA 
Business 

BIN 469800, 
469801 

VISA  
Gold Business 

BIN 469802, 
469803 

B1. 
Léčebné výlohy a doprava 

 
1 500 000 Kč 

 
1 500 000 Kč 

 
4 000 000 Kč 

 
6 000 000 Kč 
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-  spoluúčast 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

 
Výlohy na akutní zubní ošetření 

10 000 Kč 
 

10 000 Kč 
 

10 000 Kč 
 

10 000 Kč 
 

B2. Náklady na převoz pojištěné osoby  v rámci limitu B1. v rámci limitu B1. v rámci limitu B1. v rámci limitu B1. 

 Pohřební výlohy 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 200 000 Kč 

 Asistenční služby v rámci limitu B1. v rámci limitu B1. v rámci limitu B1. v rámci limitu B1. 

 Telefonní hovory na tísňovou linku 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč 

 Pojištění přivolané osoby 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 

 Limit pojistného plnění na jeden den pobytu 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 4 000 Kč 

B4. Právní výlohy Nesjednává se Nesjednává se Nesjednává se Nesjednává se 

B5. 
Pojištění právní pomoci a kauce v případě 
dopravní nehody 

150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 150 000 Kč 

B6. 
Pojištění odpovědnosti – na zdraví 

Pojištění odpovědnosti – na majetku 

1 000 000 Kč 
1 000 000 Kč 

1 000 000 Kč 
1 000 000 Kč 

3 000 000 Kč 
3 000 000 Kč 

4 000 000 Kč 
4 000 000 Kč 

B7. Zavazadla a cestovní doklady 20 000 Kč 20 000 Kč 30 000 Kč 40 000 Kč 

 Limit na jedno zavazadlo 10 000 Kč 10 000 Kč 15 000 Kč 20 000 Kč 

 Limit na jednu položku 5 000 Kč 5 000 Kč 7 500 Kč 10 000 Kč 

 Pojištění náhrady cestovních dokladů 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 5 000 Kč 

 

Zpoždění zavazadel 

- Spoluúčast 
- Limit na jednu hodinu 

 
10 000 Kč 

6 hodin 
2 500 Kč 

 
10 000 Kč 

6 hodin 
2 500 Kč 

 
15 000 Kč 

6 hodin 
3 750 Kč 

 
20 000 Kč 

6 hodin 
5 000 Kč 

B8. Peníze  Nesjednává se Nesjednává se Nesjednává se Nesjednává se 

B9. Zrušení, zkrácení a zpoždění cesty 

B9.1 
Zrušení cesty 

- Spoluúčast 

20 000 Kč 

20% 

20 000 Kč 

20% 

30 000 Kč 

20% 

40 000 Kč 

20% 

 Zkrácení cesty nesjednává se nesjednává se nesjednává se nesjednává se 

B9.2 Návrat a vyslání náhradního zaměstnance 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 100 000 Kč 

B9.3 Zpoždění  nesjednává se nesjednává se nesjednává se nesjednává se 

B10. 
Únos dopravního prostředku, únos osoby, braní 
rukojmí 

50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 50 000 Kč 

DU 

Pojištění úrazu 

- pojištění pro případ smrti následkem úrazu 

- trvalé tělesné poškození následkem úrazu 

- akumulovaný limit na rodinu 

 
750 000 Kč 
750 000 Kč 

3 000 000 Kč 

 
1 000 000 Kč 
1 000 000 Kč 
4 000 000 Kč 

 
3 000 000 Kč 
3 000 000 Kč 

12 000 000 Kč 

 
4 000 000 Kč 
4 000 000 Kč 

15 000 000 Kč 

 

Způsob sjednání AUTOMATICKY NASTAVENÉ POJIŠTĚNÍ 

Typ pojištění 
Automatické pojištění bez nutnosti aktivace před cestou –  

PRO DRŽITELE KARTY 

Pojištěné osoby 

Držitel karty + 

až 3 spolucestující osoby, jejichž náklady na cestu byly 
hrazeny pojištěnou kartou  

Doba účinnosti pojištění: 

OT4 – Veškeré cesty mimo území země trvalého pobytu 

V případě cesty mimo zemi trvalého pobytu, od okamžiku odjezdu 
z místa bydliště či místa výkonu práce v zemi trvalého pobytu, podle 
toho, která ze skutečností nastala později, do okamžiku návratu do 
místa bydliště či místa výkonu práce v zemi trvalého pobytu, podle 
toho, která ze skutečností nastala dříve.  

Maximální délka jedné cesty 90 dní 

Počet cest neomezen 
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Soukromé turistické cesty ANO 

Pracovní cesty ANO 

Zimní sporty NE ANO ANO ANO 

Rizikové sporty nepojištěny 

Územní platnost SVĚT 

 

 

 

 

 

 

TABULKA II 

Rozsah volitelného úrazového pojištění  
sjednávaného k platebním kartám VISA pro firemní klientelu 

 

Rozsah pojistného krytí 

VISA 
Business 
Electron 

BIN 402370 

VISA Classic 
BIN 465221, 

469799 

VISA 
Business 

BIN 469800, 
469801 

VISA  
Gold Business 

BIN 469802, 
469803 

A1. Smrt následkem úrazu 750 000 Kč 1 000 000 Kč 3 000 000 Kč 4 000 000 Kč 

A2.4 Trvalé tělesné poškození následkem úrazu 
- Lineární plnění 

750 000 Kč 1 000 000 Kč 3 000 000 Kč 4 000 000 Kč 

 

Způsob sjednání VOLITELNÉ POJIŠTĚNÍ 

Typ pojištění Volitené pojištění bez nutnosti aktivace  

Pojištěné osoby Držitel karty  

Doba účinnosti pojištění: OP1 – 24 hodin 

Rizikové sporty nepojištěny 

Územní platnost SVĚT včetně České republiky 

 

Článek 10 

Evidence pojištěných karet a výkaz pojistného 

1. Pojistník vede evidenci pojištěných karet a údajů o jejich držitelích na základě vyplněných 
smluvních dokumentů pro vydání karty či pro sjednání pojištění. 

2. Po skončení každého kalendářního měsíce pojistník do 10. dne následujícího měsíce zašle 
pojistiteli měsíční evidenci pojištěných karet s údaji získanými z informačního systému 
pojistníka, a to elektronickou poštou na adresu administrativa@colonnade.cz. 

3. Pro automaticky nastavené cestovní pojištění zašle pojistník pojistiteli souhrnnou informaci o 
počtu platných karet s pojištěním a výši měsíčního pojistného dle jednotlivých typů karet. 

4. Pro volitelné cestovní pojištění zašle pojistník pojistiteli Evidenci jednotlivých sjednaných 
pojištění s uvedením následujících údajů:  

- číslo typ platební karty (střední část čísla karty bude nahrazena znaky „*“), 

- jméno, příjmení a datum narození držitele karty či pojištěné osoby,  

- datum počátku a konce platnosti platební karty,  

- variantu pojištění, 

- datum počátku, resp. datum konce pojištění, 

- výši účtovaného pojistného 

a souhrnnou informaci o výši pojistného za volitelné cestovní pojištění. 
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5. Pro volitelné úrazové pojištění zašle pojistník pojistiteli Evidenci jednotlivých sjednaných 
pojištění s uvedením následujících údajů:  

- číslo typ platební karty (střední část čísla karty bude nahrazena znaky „*“), 

- jméno, příjmení a datum narození držitele karty,  

- datum počátku a konce platnosti platební karty,  

- datum počátku, resp. datum konce pojištění 

- výši účtovaného pojistného 

a souhrnnou informaci o výši pojistného za volitelné úrazové pojištění. 

 

6.  Předané údaje pojistitel použije výhradně pro účely pojištění dle této pojistné smlouvy v souladu 
s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. 

Článek 11 

Splatnost pojistného  

1. Pojistné za automaticky nastavené cestovní pojištění a volitelné cestovní a úrazové pojištění je 
hrazeno pojistníkem měsíčně pojistiteli za všechny pojištěné platební karty dle souhrnných 
měsíčních přehledů pojištění z článku 12 této pojistné smlouvy. 

1. Pojistník převede nejpozději do 10. dne každého kalendářního měsíce celkové měsíční pojistné 
za všechny karty s povinným cestovním pojištěním, na něž se pojištění v předchozím měsíci 
vztahovalo, a celkové pojistné za veškeré volitelné cestovní a úrazové pojištění účtované 
držitelům pojištěných platebních karet v předchozím měsíci  na účet pojistitele č. 
2550690105/2600 vedený u Citibank Europe plc, organizační složka, Bucharova 2641/14, Praha 
5, konstantní symbol 3558. Variabilním symbolem platebního styku a zároveň identifikačním 
kódem pro styk s pojistitelem je číslo této pojistné smlouvy, tedy 2209237118. 

 Článek 12 

Výše pojistného 

1. Sazby pojistného za automaticky nastavené cestovní pojištění, volitelné cestovní a úrazové 
pojištění jsou stanoveny na pojistné období v délce jednoho roku a jsou uvedeny v Tabulkách III, 
IV a V. 

2. Pojistitel poskytuje pojistníkovi slevu z celkového odvodu pojistného vybraného od klientů za 
volitelné cestovní a úrazové pojištění dle sazeb v Tabulkách IV a V. 

3. Pojistník není oprávněn dále měnit výši pojistného za volitelné cestovní a úrazové pojištění.   

4. Nejpozději dva měsíce před výročím pojistné smlouvy se sejdou zástupci pojistníka a pojistitele 
a provedou zhodnocení uplynulého roku, jehož předmětem bude posouzení a zhodnocení sazeb 
a celkové výše pojistného, počtu pojistných událostí, výše pojistného plnění, škodního průběhu, 
počtu vydaných platebních karet, počtu pojištěných platebních karet, limitů pojistného plnění 
a rozsahu pojistného krytí, kvality poskytovaných pojistných služeb a spokojenost držitelů karet. 

5. S ohledem na výsledek zhodnocení a s uvážením možného měnového vývoje, oficiálně 
vyhlašované míry inflace, apod., je pojistitel oprávněn navrhnout úpravu pojistného ke každému 
výročí pojistné smlouvy. Úprava pojistného musí být písemně odsouhlasena smluvními stranami. 
Nesouhlas pojistníka s úpravou pojistného je důvodem k výpovědi smlouvy.   

 

TABULKA III 

Sazby pojistného pro automaticky nastavené cestovní pojištění  

 
VISA Business 

Electron 
BIN 402370 

VISA Classic 
BIN 465221, 

469799 

VISA 
Business 

BIN 469800, 
469801 

VISA  
Gold Business 

BIN 469802, 
469803 
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Automaticky nastavené cestovní pojištění 

Měsíční sazba pojistného  
20 Kč 27 Kč 54 Kč 70 Kč 

 

TABULKA IV 

Sazby pojistného pro volitelné cestovní pojištění  

 
VISA Business 

Electron 
BIN 402370 

VISA Classic 
BIN 465221, 

469799 

VISA 
Business 

BIN 469800, 
469801 

VISA  
Gold Business 

BIN 469802, 
469803 

Pojištění dlouhodobého pobytu 

Měsíční sazba pojistného  

Pojistné účtované bankou 

1 045 Kč 1 075 Kč 2 605 Kč 3 055 Kč 

Pojistné splatné pojistiteli po uplatnění 
slevy 

836 Kč 860 Kč 2 084 Kč 2 444 Kč 

TABULKA V 

Sazby pojistného pro volitelné úrazové pojištění  

 
VISA Business 

Electron 
BIN 402370 

VISA Classic 
BIN 465221, 

469799 

VISA 
Business 

BIN 469800, 
469801 

VISA  
Gold Business 

BIN 469802, 
469803 

Celosvětové úrazové pojištění (24 h) 

Roční sazba pojistného  

Pojistné účtované bankou 

1 345 Kč 1 750 Kč 5 395 Kč 7 195 Kč 

Pojistné splatné pojistiteli po uplatnění 
slevy 

1 076 Kč 1 400 Kč 4 316 Kč 5 756 Kč 

 

 

Článek 13 

Hlášení škod a výplata pojistného plnění 

1. Pouze pojistitel vede veškerou dokumentaci a administrativu spojenou s uplatňováním nároku na 
pojistné plnění.  Posouzení nároků provádí výhradně pojistitel.  Pokud by pojistník obdržel 
jakoukoliv dokumentaci nebo oznámení k pojistné události, předá tuto informaci neprodleně 
pojistiteli. 

2. V případě škody pojistník na požádání pojistitele ve stanoveném termínu potvrdí a doloží, zda 
v době škody bylo sjednáno platné pojištění dle této pojistné smlouvy. 

3. Pojistník není odpovědný za jakékoli škody vzniklé z této pojistné smlouvy, pokud nejsou takové 
škody způsobeny nesplněním nebo nesprávným plněním smluvních povinností pojistníka. 

4. Pojistník není oprávněn vypracovat, změnit nebo vydat jakoukoli smlouvu zakládající pojištění 
poskytovaného na základě této smlouvy bez předchozího souhlasu pojistitele, není oprávněn 
k prominutí závazku pojištěného poskytnout informace ohledně pojistné události, ani ke stanovení 
závazku pojistitele. 

5. Nárok na pojistné plnění má pojištěný, v případě smrti pojištěného pak oprávněná osoba.   

6. Veškeré pojistné plnění za jednotlivé pojištěné platební karty je splatné po ukončení šetření 
povinnosti plnit na účet určený pojištěným.   
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Článek 14 

Vznik a zánik pojistné smlouvy 

1. Pojištění podle této pojistné smlouvy je poskytováno od 1. 9. 2018. 

2. Pojistná smlouva je uzavírána na dobu 3 let.  

3. Smlouva může být po uplynutí jednoho roku vypovězena kteroukoli ze smluvních stran bez udání 
důvodu, a to pouze písemnou výpovědí.  Výpovědní lhůta je tříměsíční a začíná běžet od prvního 
kalendářního dne měsíce následujícího po dni doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně. 
Smluvní strany se dohodly, že počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém dojde k uplynutí 
výpovědní lhůty, nebudou sjednávat žádné pojištění dle této pojistné smlouvy. Výpovědí není 
dotčená povinnost smluvních stran vypořádat vzájemné závazky v souladu s pojistnou smlouvou, 
a to do 30 dnů od ukončení platnosti pojistné smlouvy. 

4. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od této pojistné smlouvy, pokud druhá smluvní 
strana poruší podstatným způsobem ustanovení této pojistné smlouvy.  Účinky odstoupení 
nastávají dnem následujícím po dni doručení písemného oznámení druhé smluvní straně.  Lhůta 
pro uzavření a vypořádání všech vzájemných závazků podle pojistné smlouvy je stanovena na 30 
dnů od data odstoupení od pojistné smlouvy.  

5. Pojistník a pojistitel se dohodli, že tato pojistná smlouva zaniká 60 dní po dni, ke kterému mělo být 
dle článku 11 „Splatnost pojistného“ této pojistné smlouvy připsáno měsíční pojistné na účet 
pojistitele, jestliže pojistitel toto pojistné neobdržel vůbec nebo neobdržel v plné výši. 

6. Pokud bude pojistná smlouva z jakéhokoli důvodu ukončena, pojistník se zavazuje uhradit 
pojistiteli pojistné za automaticky nastavené a volitelné cestovní pojištění do data ukončení 
platnosti pojistné smlouvy a pojistitel se zavazuje poskytnout pojistné krytí až do data ukončení 
platnosti pojistné smlouvy. 

Článek 15 

Závěrečná ustanovení 

1. Obě smluvní strany tímto prohlašují, že byly seznámeny a souhlasí s podmínkami uvedenými 
v pojistné smlouvě, včetně jejích příloh a dodatků. Smlouvu lze změnit a doplňovat pouze 
písemně se souhlasem obou smluvních stran očíslovanými dodatky, které budou podepsány 
osobami oprávněnými jednat a podepisovat za smluvní strany. 

2. Tato pojistná smlouva nabývá platnost dnem jejího podpisu a účinnosti dne 1. září 2018. Výročí 
pojistné smlouvy je stanoveno na 1. září  tzn. že první výročí této smlouvy bude 1. září 2019. 

3. Právní vztahy vzniklé z této smlouvy se řídí platným právním řádem České republiky a případné 
spory vzniklé z této pojistné smlouvy rozhodují soudy České republiky. 

4. Smluvní strany nejsou oprávněny převést svá práva a povinnosti z této pojistné smlouvy na třetí 
osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.  Toto ustanovení se netýká 
pojistníka ve smyslu jeho oprávnění převést svá práva a povinnosti z této pojistné smlouvy i bez 
předchozího souhlasu pojistitele na kteroukoli osobu v rámci Skupiny Citigroup, toto ustanovení se 
dále netýká převodu pojistného kmene v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 277/2009 
Sb., o pojišťovnictví. 

5. Tato pojistná smlouva je vyhotovena ve dvou originálech a každá smluvní strana obdrží po jednom. 

6. Práva a povinnosti stran týkající se ochrany osobních údajů jsou řešeny samostatným dodatkem 
podepsaným zároveň s touto smlouvou. 

7. Smluvní strany souhlasí s výše uvedenými ustanoveními a svůj souhlas vyjadřují svým podpisem. 

 

V  Praze dne ______________    V Praze dne ______________ 
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