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Zmluvné ustanovenia 
k cestovnému poisteniu 
pre klientov ePojistění.cz, s.r.o. 
Zmluvné ustanovenia ZUCP-EPO zo dňa 1. februára 2021  

 Úvodné ustanovenia 

Poisťovateľ INTER PARTNER ASSISTANCE S.A., člen skupiny AXA, so sídlom Avenue Louise 166, 1050 Brusel, Belgicko, zapísaný 
v obchodnom registri vedenom Greffe de Tribunal de commerce de Bruxelles pod registračným číslom 0415591055, (ďalej len 
„poistiteľ“) potvrdzuje, že pre cestovné poistenie platí najmä zákon č. 40/1964 Zb ., občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej 
tiež len „občiansky zákonník“), a poistná zmluva, ktorej neoddeliteľnou súčasťou sú poistné podmienky skladajúce 
sa z Všeobecných poistných podmienok cestovného poistenia zo dňa 1. 2. 2021 (ďalej len „VPPCP“), ktoré sú modifikované 
týmito zmluvnými ustanoveniami k cestovnému poisteniu (ďalej len „zmluvné ustanovenia“). V prípade rozporu medzi 
ustanoveniami poistnej zmluvy a ustanoveniami poistných podmienok má prednosť poistná zmluva. V prípade rozporu medzi 
ustanoveniami zmluvných ustanovení a poistných podmienok majú prednosť zmluvná ustanovenia. Poistenie sa riadi právnym 
poriadkom Slovenskej republiky.  

Tieto zmluvné ustanovenia sú platné len pre poistenie dojednané finančným sprostredkovateľom z iného členského štátu, 
spoločnosťou ePojisteni.cz, s.r.o., IČO: 28480406, zo sídlom Rohanské nábreží 678/29, 186 00 Praha 8, Česká republika, 
zapísanou v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod spisovou značkou C144679. 

 Modifikácia VPPCP 

Článok 1 odsek 3 v oddielu H) III. Časti VPPCP pre cestovné poistenie znie takto: 
Poistenie storna cesty možno uzatvoriť kedykoľvek do 15 dní pred plánovaným dátumom odjazdu. V prípade, že poistenie 
storna cesty je dojednávané 15 a menej dní pred plánovaným dátumom odjazdu, možno poistenie storna uzatvoriť len v deň 
zakúpenia služby cestovného ruchu. Ak je poistenie storna cesty dojednané 15 a menej dní pred plánovaným dátumom 
odchodu a služba cestovného ruchu bola zakúpená predtým, poskytneme poistné plnenie iba z poistenia zmeškania odchodu 
alebo predčasného návratu. 

 Záverečné ustanovenia 

1. Tieto zmluvné ustanovenia upravujú ustanovenia poistných podmienok a spolu s poistnými podmienkami tvoria 
neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. 

2. Ak sa tieto zmluvné ustanovenia odvolávajú na všeobecne záväzné právne predpisy, rozumejú sa nimi právne predpisy 
platné a účinné na území Slovenskej republiky. 

3. Ak sa niektoré ustanovenia týchto zmluvných ustanovení stanú neplatnými alebo spornými v dôsledku zmeny všeobecne 
záväzných právnych predpisov, použije sa taký všeobecne záväzný právny predpis, ktorý je im svojou povahou a účelom 
najbližší. 

 
Tieto zmluvné ustanovenia sú platné od 1. februára 2021. 


