Doplňkové pojistné podmínky
pro připojištění pro případ zrušení svatby (STS1)
verze 01/01.09.2012
1.

Základní údaje

4.

Pojistné plnění

1.1 Připojištění pro případ zrušení svatby (dále jen
„připojištění“) je druhem životního pojištění a řídí
se Všeobecnými pojistnými podmínkami pro
pojištění osob ze dne 01.01.2010 (dále jen „VPP“),
Zvláštními pojistnými podmínkami pro pojištění, ke
kterému se připojištění sjednává, (dále jen „ZPP“)
a těmito Doplňkovými pojistnými podmínkami pro
připojištění pro případ zrušení svatby (dále jen
„DPP“).

4.1 V případě pojistné události vzniká pojištěnému
nárok na pojistné plnění ve výši nevratných a
opětovně nevyužitelných nákladů, které vznikly
v souvislosti s plánovanou svatbou, oslavou
svatby (konanou nejpozději 1 den po svatbě),
ubytováním (1 den před svatbou a v den svatby) a
dopravou, maximálně však ve výši limitu
stanoveného pojistitelem ve Specifikaci podmínek
pojištění, ke kterému se toto připojištění sjednává.

1.2 Připojištění se sjednává jako pojištění škodové.

4.2 V případě pojistné události je pojištěný povinen
prokazatelně pojistiteli doložit vznik nákladů
uvedených v odst. 4.1 těchto DPP.

1.3 Svatbou se pro účely tohoto připojištění rozumí
událost prohlášení o uzavření manželství dle
zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění,
případně událost prohlášení o partnerství dle
zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném
partnerství, v platném znění.
2.

5.

5.1 Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli nejpozději 1
měsíc před svou plánovanou svatbou základní
informace o plánované svatbě prostřednictvím
příslušného
formuláře
(dostupného
na
www.allianz.cz).
V případě
neodůvodněného
pozdějšího oznámení plánované svatby je
pojistitel oprávněn pojistné plnění přiměřeně
snížit.

Placení pojistného a konec připojištění

2.1 Připojištění zaniká dnem plánované svatby
oznámené pojistiteli dle odst. 5.1 těchto DPP (dále
jen „den plánované svatby“), resp. dnem
oznámení pojistné události dle odst. 5.2 těchto
DPP, byla-li pojistná událost oznámena přede
dnem plánované svatby.

5.2 Vznik pojistné události je pojištěný povinen
pojistiteli oznámit na příslušném formuláři
(dostupném na www.allianz.cz) nejpozději do 1
měsíce po plánované svatbě. V případě
pozdějšího oznámení pojistné události je pojistitel
oprávněn pojistné plnění přiměřeně snížit.

2.2 Pojistník má povinnost platit pojistné po celou
pojistnou dobu tohoto připojištění, oznámením
plánované svatby tato povinnost nezaniká.
3.

Pojistná událost

3.1 Za pojistnou
považuje
3.1.1

3.1.2

3.2

3.3

událost se

v tomto

5.3 V případě pojistné události je pojištěný povinen
poskytnout pojistiteli doklad o rezervaci i zrušení
svatby potvrzený příslušnou relevantní institucí a
předat pojistiteli veškerou lékařskou a jinou
dokumentaci potřebnou pro prošetření pojistné
události (zejména ověřenou kopii úmrtního listu
v případě zrušení plánované svatby z důvodu
smrti účastníka svatby a ověřenou kopii rodného
listu nebo jiné listiny, která prokazuje vztah
snoubence a účastníka svatby).

připojištění

smrt pojištěného, jeho snoubence, dítěte
některého
ze
snoubenců,
sourozence
některého ze snoubenců, rodiče některého ze
snoubenců a / nebo prarodiče některého ze
snoubenců (dále jen „účastníci svatby“), ke
které dojde v období ode dne následujícího po
dni oznámení plánované svatby do dne
plánované svatby, pokud plánovaná svatba
byla z důvodu smrti některého z účastníků
svatby zrušena,

5.4 V případě pojistné události je pojištěný ihned poté,
co se dozví, že nastala skutečnost uvedená
v odst. 3 těchto DPP, povinen prokazatelně zrušit
u poskytovatele veškeré objednané služby, resp.
vrátit zboží. V opačném případě má pojistitel
právo stanovit pojistné plnění pouze ve výši
nákladů, které by vznikly v případě, kdyby služba
byla zrušena, resp. zboží vráceno, včas.

onemocnění nebo úraz některého z účastníků
svatby, pokud k úrazu došlo v období ode dne
následujícího po dni oznámení plánované
svatby do dne plánované svatby, pokud
plánovaná svatba byla z důvodu závažnosti
onemocnění
nebo
úrazu
některého
z účastníků svatby zrušena. Nemožnost účasti
na plánované svatbě z výše uvedených
zdravotních důvodů musí být potvrzena
ošetřujícím lékařem.

6.

se

u

tohoto

Omezení platnosti

6.1 Do pojisného plnění dle odst. 4.1 těchto DPP se
zahrnují pouze náklady vzniklé v souvislosti se
svatbou a / nebo oslavou svatby, které se měly
konat na území České republiky nebo Slovenska
v době trvání tohoto připojištění.

Na pojistnou událost podle odst. 3.1.1 těchto
DPP se vztahují výluky uvedené ve VPP a
v ZPP pro životní pojištění. Na pojistnou událost
podle odst. 3.1.2 těchto DPP se vztahují výluky
uvedené ve VPP a v ZPP pro pojištění pro
případ pracovní neschopnosti z důvodu nemoci
nebo úrazu.
Čekací doba
neuplatňuje.

Práva a povinnosti

6.2 Pojistiteli může být dle odst. 5.1 těchto DPP
oznámena pouze jedna plánovaná svatba.
7.

Závěrečná ustanovení

Tyto DPP nabývají platnosti dne 01.09.2012.

připojištění
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