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Článek 1

1. Pro soukromé pojištění nákladů na veterinární léčbu 
zvířete, vzniklé při cestě nebo pobytu v zahraničí, kte-
ré sjednává Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna 
Insurance Group (dále jen „pojistitel“), platí příslušná 
ustanovení občanského zákoníku, zákona 37/2004 Sb.  
o pojistné smlouvě v platném znění, Nařízení ES 998/2003, 
zákona č.166/1999 Sb. o veterinární péči v  platném znění, 
Všeobecné pojistné podmínky pro sdružené cestovní  po-
jištění VPPSCP 1/08 (dále jen „VPP“), tyto Zvláštní pojistné 
podmínky (dále jen „ZPP“) a ujednání s osobou, která s pojis-
titelem uzavřela pojistnou smlouvu (dále jen „pojistník“).

2. Pojištění nákladů na veterinární léčbu zvířete v zahraničí je 
pojištěním škodovým. 

Článek 2
Druhy pojištění

 Pojistitel v rámci pojištění nákladů na veterinární léčbu 
zvířete vzniklé při cestě nebo pobytu v zahraničí sjednává 
pojištění nutně, neodkladně a účelně vynaložených nákla-
dů na:

 a. veterinární výkony,
 b. použitý materiál,
 c. nutnou hospitalizaci,
 d. předepsanou medikaci (s výjimkou homeopatických  

 přípravků a léčiv).

Článek 3
Pojištěný, škodná a pojistná událost

1. Pojištěný je osoba, na jejíž nutně, účelně a neodkladně 
vynaložené náklady na veterinární léčbu zvířete v zahraničí 
se pojištění vztahuje.

2. Za pojistnou událost se považuje škodná událost vyvolaná 
náhlou a neočekávanou změnou zdravotního stavu zvířete 
v důsledku náhlého onemocnění nebo následkem úrazu 
vyžadující poskytnutí nutné a neodkladné zdravotní péče 
v odborném zdravotnickém zařízení k tomu určeném s níž 
je podle těchto ZPP spojena povinnost pojistitele poskyt-
nout pojistné plnění.

3. Pokud má pojištěný proti jinému právo na náhradu ško-
dy způsobené pojistnou událostí, přechází jeho právo  
na pojistitele až do výše poskytnutého plnění. Na pojisti-
tele nepřecházejí nároky pojištěného vůči osobám, které  
s ním žijí ve společné domácnosti nebo které jsou na něho 
odkázány svou výživou.

4. Pojištěný je povinen učinit opatření, aby nedošlo k pro-
mlčení nebo zániku práva na náhradu škody, které podle 
zákona přechází na pojistitele.

5. Pojištěný je povinen bez zbytečného odkladu oznámit 
pojistiteli, že nastala škodná událost, dát pravdivé vysvět-
lení o jejím vzniku a rozsahu jejích následků, předložit 
potřebné doklady, které si pojistitel vyžádá, a umožnit mu 
provedení šetření o příčinách vzniku škody včetně ohledá-
ní pojištěné věci.

6. Pojištěný je povinen oznámit neprodleně příslušné-
mu policejnímu orgánu škodnou událost, jež vznikla za 
okolností vzbuzujících podezření z trestného činu nebo 
pokusu o něj, jestliže škoda přesahuje 5000 Kč. V případě 
nesplnění tohoto ustanovení je pojistitel oprávněn snížit 
pojistné plnění. 

7. Pojištěný je povinen učinit opatření, aby škoda vzniklá 
škodnou událostí nebo v souvislosti s ní byla co nejmen-
ší. 

8. Pokud porušení povinností uvedených v odst. 4.-7. tohoto 
článku mělo podstatný vliv na rozsah následků pojistné 
události, je pojistitel oprávněn plnění přiměřeně snížit.

9. Pokud tak bylo ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se 
vztahuje na náklady na veterinární léčbu zvířete vzniklé 
při závodech a soutěžích všeho druhu, včetně přípravy  
na ně.

10. Bylo-li tak ujednáno v pojistné smlouvě, pojištění se vzta-
huje i na cesty psů asistenčních, canisterapeutických,  
a Horské záchranné služby.

11. Na psy Armády ČR, Policie ČR a Městské policie se pojiš-
tění vztahuje jen za předpokladu, že náklady na veterinární 
léčbu zvířete v zahraničí vznikly v příčinné souvislosti  
s pátracími, vyprošťovacími a zachraňovacími prácemi.  
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Článek 4
Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou, tj. osobou, které v důsledku pojistné
události vznikne právo na pojistné plnění, pokud není
v pojistné smlouvě uvedeno jinak, se rozumí chovatel.

Článek 5
Předmět pojištění 

1. Předmětem pojištění jsou nutné, účelně a neodkladně 
vynaložené náklady na veterinární léčbu zvířete, vzniklé 
při cestě nebo pobytu v zahraničí v příčinné souvislosti  
s akutní nemocí nebo úrazem chovaného zvířete.  

2. Pojistit lze pouze zvíře na základě vystaveného „Veteri-
nárního osvědčení“ a platného „Pasu zvířete v zájmovém 
chovu“.

3. Při výjezdu mimo území České republiky musí být zvíře 
označeno tetováním nebo čipem.

4. Zvířata bez průkazu původu musí být čipována.
5. Pojistit lze pouze jednotlivé zvíře nezaměnitelně zjiště-

né podle bodů 2 – 4 tohoto článku, uvedené v pojistné 
smlouvě. 

6. Pojistit lze zvíře, které v okamžiku sjednání pojištění pře-
kročilo 3 měsíce věku. 

Článek 6
Limit pojistného plnění  a spoluúčast

1. Není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak, pojištění  
se sjednává s limitem pojistného plnění v částce 30 000 
Kč pro jednu a všechny pojistné události, vzniklé v pojist-
né době. 

2. Pojistné plnění je vypláceno oproti dokladům doloženým 
dle čl. 8, bodu 2, písmeno a) až b).

3. Pojistné plnění je splatné v české měně, na jejím území  
v kurzu České národní banky platném v době čerpání vete-
rinární péče.

4. Pojištění se sjednává se spoluúčastí pojištěného na každé 
pojistné události částkou 500 Kč. 

    
                 Článek 7 

Místo pojištění
Místem pojištění se rozumí celý svět, není-li v pojistné smlouvě 
ujednáno jinak. Místem pojištění není území České republiky.

Článek 8 
Povinnosti pojištěného

1. Po celou dobu trvání pojištění je pojištěný povinen:
   a. chovat zvířata způsobem, v prostředí a podmínkách, kte-

ré vyžadují jejich biologické potřeby, fyziologické funkce  
a zdravotní stav a předcházet poškození jejich zdraví,

   b. sledovat jejich zdravotní stav, v odůvodněných případech 
jim včas poskytnout první pomoc a požádat o odbornou 
veterinární pomoc,

   c. bránit vzniku a šíření nákaz a jiných onemocnění a plnit 
povinnosti stanovené zákonem nebo na jeho základě  
k zdolávání těchto nákaz nebo jiných onemocnění ,

   d. poskytnout nezbytnou součinnost a pomoc k tomu, aby 
mohlo být řádně provedeno nařízené vyšetření zvířete, 
odběr vzorků, ochranné očkování nebo jiný odborný vete-
rinární úkon, 

   e. podávat zvířatům léčivé přípravky, jejichž výdej je vázán 
na předpis veterinárního lékaře, jen se souhlasem veteri-
nárního lékaře a podle jeho pokynů,

   f. zajistit, aby byla zvířata vždy jednou za rok očkována proti 
vzteklině, uchovávat doklad o tomto očkování po dobu 
nejméně 1 roku a na požádání jej předložit orgánům vyko-
návajícím státní veterinární dozor nebo pojistiteli.

2. V případě hlášení pojistné události je pojištěný povinen:
   a. oznámit škodu pojistiteli na tiskopisu k tomu určeném,
   b. předložit originály dokladů o zaplacení veterinární péče  

s výpisem provedených zákroků a dokladů za úhradu pře-
depsané medikace v českém překladu.

Článek 9
Speciální výluky z pojištění

1. Pojištění se nevztahuje na náklady na veterinární léčbu: 
   a. způsobené následkem válečných událostí všeho druhu, 

nepokojů, povstání, stávky nebo zásahem státní nebo 
úřední mocí;

   b. způsobené při vnitřních nepokojích, revolucích, pučem, 
státním převratem nebo jiným násilným jednáním;

   c. vzniklé při použití psa k vojenským nebo obdobným  
účelům;

   d. vzniklé působením jaderné energie, radiace, emanace, 
exhalací a emisí; 

   e. způsobené teroristickými činy;
   f. vynaloženou v důsledku příčiny, ke které došlo před 

počátkem pojištění,
   g. vynaloženou v souvislosti s léčením dědičných nebo vro-

zených vad.
2. Pojištěny dále nejsou náklady související se smrtí, utra-

cením nebo repatriací uhynulého zvířete zpět na území 
České republiky.

3. Pojištění se nevztahuje na veterinární úkony a zákroky 
preventivního charakteru, očkování, čipování a tetování.  

4. Pojištěny nejsou náklady související s porodem a zme-
táním, kosmetickými zákroky a vadami neohrožujícími 
život. 

5. Pojištění se nevztahuje na škodné události v důsledku 
porušení předpisů o veterinární péči nebo v důsledku 
zákroku, který provedla osoba bez oprávnění k výkonu 
veterinárně léčebné nebo léčebně preventivní činnosti.  

    
                 Článek 10 

Výklad pojmů
1. Chovatelem se pro účely tohoto pojištění rozumí každý, 

kdo zvíře vlastní nebo drží, anebo je pověřen se o ně sta-
rat, ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na přechodnou 
dobu.

2. Zvířetem se pro účely tohoto pojištění rozumí pes domácí 
(Canis familiaris), kočka domácí (felis silvestris f.catus)  
a fretka (Putorius putorius furo).  

3. Medikací se rozumí léčení nemocí a poruch podáváním 
léků.

4. Úrazem se rozumí neúmyslné, náhlé a neočekávané 
působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nebo neú-
myslné, neočekávané a nepřerušené působení vysokých 
nebo nízkých zevních teplot, plynů, par, záření, elektrické-
ho proudu a jedů (s výjimkou jedů mikrobiálních a látek 
imunotoxických), které způsobilo tělesné poškození nebo 
smrt.

5. Nemoc je patologický stav těla nebo mysli, který je pro-
jevem změny funkcí buněk a v důsledku i morfologickým 
poškozením těchto buněk, tkání a orgánů.

6. Infekční nemoc je příznakové i bezpříznakové onemocně-
ní vyvolané původcem infekce nebo jeho toxinem, které 
vzniká v důsledku přenosu tohoto původce nebo jeho 
toxinu z nakažené fyzické osoby, zvířete nebo neživého 
substrátu na vnímavé zvíře. 

                     Článek 11
 Závěrečné ustanovení

Tyto ZPP nabývají účinnosti dne 1. 5. 2008.


