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1 POLICY SUMMARY

IMPORTANT INFORMATION

This Policy Summary contains some important facts about the insurance 
provided with the American Express® Corporate Green Card (the 
“Card”). It does not contain the full Policy Terms and Conditions and it 
is important that these are read to ensure full understanding of the cover 
provided. Full Policy Terms and Conditions are provided with Your Card 
and can also be found on the American Express website.

The insurance is provided under group insurance policies that 
American Express Services Europe Limited holds for the benefit of 
its Cardmembers. There is no additional charge or premium for this 
insurance. The Insurers that underwrite the relevant policies are:

(a) provided that You continue to fulfil the eligibility criteria (as set out 
above);

(b) provided that the insurance benefits, Account or Card have not been 
withdrawn or cancelled by notice to You or Your Company; and

(c) for the applicable time periods, as indicated in the Policy.

Acr29161967354624-76255.pdf   1   12.04.2017   16:27

• In respect of 2.1 Authorised Employee ravel Accident cover and Section 
2.2 Travel Inconvenience:

Chubb European Group Limited (“Chubb”) registered in England & Wales 
number 1112892 with registered office at 100 Leadenhall Street, London 
EC3A 3BP.  Authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated 
by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority.
Chubb European Group Limited is also registered with the Czech National 
Bank as an insurance company providing cross border services in 
the Czech Republic. Chubb European Group Limited’s Financial Services 
Register number is 202803. Full details can be found online at 
www.fca.org.uk/register ; and

• In respect of Section 2.3. Medical Assistance and Expenses:

Inter Partner Assistance(IPA) , 10/11 Mary Street, Dublin 1, Ireland, 
which is a branch of Inter Partner Assistance SA (‘IPA’) of Avenue 
Louise 166, bte1, 1050 Brussels, a company authorised by the National 
Bank of Belgium. Some services are provided by AXA Travel Insurance. 
All companies are members of the AXA Assistance Group .

ELIGIBILITY

The benefits described in this Policy Summary are dependent upon the
Card Account being valid and the Account balance having been paid in 
accordance with the Cardmember agreement at the time of any incident 
giving rise to a claim.

All benefits are dependent on the Card Account having been used to 
purchase the travel tickets for the relevant trip.

The insurance benefits outlined in this Policy Summary may be varied,
withdrawn or cancelled in certain circumstances in accordance with 
the Policy Terms and Conditions. In the event of any material change, 
American Express will give You or Your Company at least 60 days’ 
written notice.

DURATION OF COVER

You are entitled to be covered by the insurance benefits for Business
Trips (and certain Personal Trips) as described below and as defined in
the Policy Terms and Conditions, which have been charged to the Card 
Account:
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1 SHRNUTÍ POJISTKY

DŮLEŽITÉ INFORMACE

V tomto shrnutí pojistky najdete několik důležitých údajů o pojištění 
poskytovaném k firemní zelené kartě American Express® („karta“). Není 
zde uvedeno plné znění podmínek, které je důležité přečíst, abyste se 
seznámili s rozsahem pojištění. Úplné podmínky jsou přiloženy ke kartě 
a naleznete je také na webových stránkách American Express.

Pojištění je poskytováno v rámci skupinových pojistek, které společnost 
American Express Services Europe Limited sjednala pro držitele karty. 
Na pojištění se nevztahují žádné další poplatky. Příslušné pojistky zajišťují 
následující pojišťovny:

(a) za předpokladu, že stále splňujete kritéria způsobilosti (uvedená 
výše);

(b) za předpokladu, že nedošlo ke stažení nebo zrušení pojistného plnění, 
účtu nebo karty oznámením vám nebo vaší společnosti;

(c) po příslušné časové období, které je uvedeno v pojistných 
podmínkách.
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• v případě oddílu 2.1 Úrazové pojištění pro služební cesty a 2.2 Pojištění pro 
případ komplikací na cestě:

Chubb European Group Limited („Chubb“) je společnost registrovaná ve 
Velké Británii pod registračním číslem 1112892 se sídlem na adrese 
100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP. Společnost je autorizovaná 
provozovat pojišťovací činnost a podléhá dozoru regulačních orgánů ve 
Velké Británii, Financial Conduct Authority a Prudential Regulation Authority. 
Chubb European Group Limited je jako pobočka zahraniční pojišťovny 
v České republice registrovaná u České národní banky. Registrační číslo 
pojišťovny Chubb European Group Limited od Financial Services Register 
je 2028063. Všechny informace můžete naleznout na internetové stránce 
www.fca.org.uk/register/; a 

• v případě oddílu 2. 3. Lékařská pomoc a léčebné výlohy:

Inter Partner Assistance (IPA), 10/11 Mary Street, Dublin 1, Ireland, 
pobočka společnosti Inter Partner Assistance SA (IPA) se sídlem 
v Avenue Louise 166, bte1, 1050 Brussels, která má oprávnění Belgické 
národní banky. Některé služby jsou zajišťovány společností AXA Travel 
Insurance. Všechny společnosti jsou členy skupiny AXA Assistance .

ZPŮSOBILOST

Plnění popsané v tomto shrnutí pojistky je podmíněno platností účtu 
karty a splacením zůstatku účtu v souladu se smlouvou držitele karty  ve
chvíli vzniku příčiny pojistné události.

Veškeré plnění je podmíněno použitím účtu karty k úhradě dopravy pro 
příslušnou cestu.

Za určitých okolností, v souladu s pojistnými podmínkami, se může 
pojistné plnění uvedené v tomto shrnutí pojistky lišit, může být 
staženo nebo zrušeno. V případě, že nastane jakákoli podstatná změna, 
společnost American Express vás nebo vaši společnost písemně 
uvědomí alespoň 60 dní před začátkem platnosti změny.

TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

Máte nárok na pojistné plnění pro služební cesty (a určité osobní cesty), 
jak je popsáno níže a jak je definováno v pojistných podmínkách, které 
byly hrazeny z účtu karty:
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TYPES OF TRIPS COVERED

Insurance cover is provided for the following types of trip:

• Business Trips, meaning trips taken for the purpose of furthering 
the business of Your Company, which have been authorised by Your 
Company and charged to the Account; and

• Personal Trips, meaning trips which do not further the business of Your 
Company but which are either taken in the course of a Business Trip 
or which are trips taken as a Reward presented or endorsed by Your 
Company and charged to the Account.

In each case, the Business Trip or Personal Trip must have been taken by 
a Public Vehicle.

SUMMARY OF COVER

WORLDWIDE TRAVEL INSURANCE

Insured:

• All Sections apply to the Cardmember

• When travelling with the Cardmember the following sections apply:

 - Section 2.1.1. Business Travel Accident/Business Trip an Authorised 
Employee

 - Section 2.1.2 Business Travel Accident/Personal Trip means the 
Cardmember’s Partner and Children and an Authorised Employee

 - Section 2.2 Travel Inconvenience–the Cardmember’s Partner

 - Section 2.3. Medical Assistance and Expenses – the 
Cardmember’s Partner and Children

Trip Length:

You are covered whilst on a Trip for up to 90 consecutive days from Your 
outward journey. The maximum number of days to which these benefits 
apply is 183 days in any 12 month period.

Usual Holiday Sports and Activities

Worldwide Travel Insurance includes cover for golf, leisure running or 
jogging, racquet sports, use of a gym and swimming.
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TYPY POJIŠTĚNÝCH CEST

Pojistné krytí je poskytováno pro následující typy cest:

• Služební cesty, jimiž se rozumí cesty podniknuté za účelem výkonu 
činnosti společnosti, které byly schváleny společností a hrazeny z účtu;

• osobní cesty, jimiž se rozumí cesty, které nesouvisejí s výkonem činnosti 
společnosti, ale jsou podniknuty buď v průběhu služební cesty, nebo 
jako odměna poskytnutá či zaštítěná společností a hrazené z účtu.

V každém případě musí být služební nebo osobní cesta podniknuta 
veřejným dopravním prostředkem.

PŘEHLED KRYTÍ

CELOSVĚTOVÉ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Pojištění:

• Na držitele karty se vztahují všechny oddíly.

• Na osoby cestující s držitelem karty se vztahují následující oddíly:

 - Oddíl 2. 1. 1. Úrazové pojištění pro služební cesty / Služební cesta 
oprávněný zaměstnanec

 - Oddíl 2. 1. 2 Úrazové pojištění pro služební cesty / Osobní cesta 
partner/ka a děti držitele karty a oprávněný zaměstnanec

 - Oddíl 2.2 Pojištění pro případ komplikací na cestě – partner/ka 
držitele karty

 - Oddíl 2. 3. Lékařská pomoc a léčebné výlohy – partner/ka a děti 
držitele karty

Délka cesty:

Vaše pojištění na cestě je platné až 90 po sobě jdoucích dní od začátku 
výchozí cesty. Maximální počet dní, na něž se toto plnění vztahuje, je 
183 dní v každém 12 měsíčním období.

Běžné rekreační sporty a činnosti

Celosvětové cestovní pojištění zahrnuje krytí vztahující se na golf, 
rekreační běh nebo jogging, raketové sporty, použití tělocvičny a plavání.
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The following table sets out the Benefits payable.

Cover, subject to Policy Terms and 
Conditions, per claim:

Key Exclusions & Limitations: Policy 
Terms and 
Conditions

Section 
Number

BUSINESS TRAVEL ACCIDENT

• Business Trip:

 - CZK 3,600,000 for death or 
the complete loss of limb, sight, 
speech or hearing as a result of 
an accident whilst travelling on 
a Public Vehicle where the travel 
ticket was purchased on the Card 
Account

 - CZK 3,600,000 if the accident 
occurs within 30 days of arrival on 
the outward travel leg (and prior 
to the return leg)

• Personal Trip:

 - CZK 1,800,000 for death or the 
complete loss of limb, sight, 
speech or hearing as a result of 
an accident while travelling on 
a Public Vehicle where the travel 
ticket was purchased on the Card 
Account

KEY EXCLUSIONS & LIMITATIONS

• Benefit amounts are reduced to 
50% of the amounts specified for 
certain identified injuries

• An accident occurring more than 
30 days after the outward journey 
of the Business Trip or at any 
time on a Personal Trip other than 
where You are travelling on a Public 
Vehicle

• Every day travel to and from work

• Manual work and work-related 
accidents

• Participating in any sports and 
activities other than golf, leisure 
running or jogging, racquet sports, 
use of a gym and swimming

• The benefit amount for the death 
of a Child under the age of 16 is 
reduced to CZK 330,000

2.1

TRAVEL INCONVENIENCE

• Necessary expenses up to 
CZK 18,000 for flight delay, flight 
cancellation, or overbooking which 
causes a delay of 4 hours or more

• Necessary expenses up to 
CZK 9,000 for missed connection

• Essential expenses up to 
CZK 9,000 for baggage delayed by 
airline for 6 hours or more

• Expenses up to an additional 
CZK 35,000 for extended baggage 
delay by airline if baggage does not 
arrive within 48 hours of arrival

KEY EXCLUSIONS & LIMITATIONS

• All items must be purchased using 
the Card

• Costs where a transport operator 
has offered an alternative

• Baggage delay on the final leg of 
a Business Trip, or of a Personal 
Trip which does not form part of 
a Business Trip

• Purchases made after baggage has 
been returned

• Costs which are recoverable from 
any other source

2.2

MEDICAL ASSISTANCE AND 
EXPENSES

Provides cover for necessary 
medical, surgical and hospital costs, 
including necessary transfers to 
hospital and repatriation Home.

• Medical expenses during hospital 
treatment on a Business or 
Personal Trip up to €120,000

• Medical expenses for outpatient 
treatment on a Business or 
Personal Trip up to €16,000 with 
an excess of €80 per person per 
incident

• Emergency dental treatment

• Emergency Return Home

KEY EXCLUSIONS & LIMITATIONS

• Pre-existing medical conditions

• Medical assistance and expenses 
benefits if aged 70 years or over at 
any time during the trip

• Medical treatment in Country of 
Residence

• Sports or activities that may be 
considered unusual holiday sports

• All costs must be approved in 
advance by the Insurer

2.3
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V následující tabulce je uvedena výše pojistného plnění.

Výše krytí na pojistnou událost 
v souladu s pojistnými podmínkami:

Hlavní výluky a omezení: Pojistné 
podmínky

Číslo 
oddílu

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO 
SLUŽEBNÍ CESTY

• Služební cesta:

 - 3 600 000 CZK v případě smrti 
nebo úplné ztráty končetiny, 
zraku, řeči nebo sluchu v důsledku 
nehody při cestě veřejným 
dopravním prostředkem, pokud 
doprava byla uhrazena z účtu 
karty;

 - 3 600 000 CZK, pokud k nehodě 
dojde do 30 dnů od příjezdu 
na výchozí úsek cesty (a před 
úsekem návratu).

• Osobní cesta:

 - 1 800 000 CZK v případě smrti 
nebo úplné ztráty končetiny, 
zraku, řeči nebo sluchu v důsledku 
nehody při cestě veřejným 
dopravním prostředkem, pokud 
doprava byla uhrazena z účtu 
karty.

HLAVNÍ VÝLUKY A OMEZENÍ

• U určitých stanovených úrazů je 
částka plnění snížena na 50 % 
uvedené částky.

• Nehoda, k níž dojde více než 
30 dnů po začátku výchozího 
úseku služební cesty nebo kdykoli 
v průběhu osobní cesty, za jiných 
okolností než při cestě veřejným 
dopravním prostředkem.

• Každodenní doprava do práce 
a z práce.

• Nehody související s manuální 
činností a pracovní činností.

• Provozování jakýchkoli sportů 
a aktivit vyjma golfu, rekreačního 
běhu nebo joggingu, raketových 
sportů, použití tělocvičny a plavání.

• Částka plnění za smrt dítěte 
mladšího 16 let je snížena na 
330 000 CZK.

2.1

POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD 
KOMPLIKACÍ NA CESTĚ

• Nezbytné výdaje až do výše 
18 000 CZK v případě zpoždění 
letu, zrušení letu nebo překročení 
kapacity, pokud jde o zdržení 
minimálně 4 hodin.

• Nezbytné výdaje až do výše 
9 000 CZK za zmeškaný spoj.

• Základní výdaje až do výše 
9 000 CZK v případě zpoždění 
letecké dopravy zavazadel o 6 
a více hodin.

• Výdaje až do výše dalších 
35 000 CZK za delší zpoždění 
letecké dopravy zavazadel, pokud 
zavazadla nedorazí do 48 hodin od 
příjezdu.

HLAVNÍ VÝLUKY A OMEZENÍ

• Veškeré položky musí být uhrazeny 
prostřednictvím karty.

• Náklady v případě, že provozovatel 
dopravy nabídl alternativní řešení.

• Zdržení zavazadel v posledním 
úseku služební cesty nebo osobní 
cesty, která není součástí služební 
cesty.

• Nákupy provedené po vrácení 
zavazadel.

• Náklady, které lze získat zpět jinými 
prostředky.

2.2

LÉKAŘSKÁ POMOC A LÉČEBNÉ 
VÝLOHY

Poskytuje pojistné krytí nezbytných 
nákladů na lékařskou, chirurgickou 
a nemocniční péči, včetně nutného 
převozu do nemocnice a repatriace 
do domova.

• Léčebné výlohy za léčbu 
v nemocnici na služební 
nebo osobní cestě, do výše 
120 000 EUR.

• Léčebné výlohy za ambulantní 
léčbu na služební nebo osobní 
cestě, do výše 16 000 EUR se 
spoluúčastí 80 EUR na osobu 
a pojistnou událost.

• Pohotovostní zubní ošetření.

• Pohotovostní návrat do domova.

HLAVNÍ VÝLUKY A OMEZENÍ

• Dřívější onemocnění.

• Lékařská pomoc a výlohy v případě, 
že pojištěný v průběhu cesty 
dosáhne nebo překročí věkovou 
hranici 70 let.

• Lékařské ošetření v zemi pobytu.

• Sporty nebo činnosti, které mohou 
být považovány za neobvyklé 
rekreační sporty.

• Veškeré náklady musí být předem 
schváleny pojistitelem.

2.3



5

Cover, subject to Policy Terms and 
Conditions, per claim:

Key Exclusions & Limitations: Policy 
Terms and 
Conditions

Section 
Number

GENERAL EXCLUSIONS

What is not included (These 
exclusions apply to all travel 
insurance benefits)

KEY EXCLUSIONS

You will not be paid for claims arising 
directly or indirectly as a result of:

• Not following the advice or 
instructions of the Insurers or the 
Insurers’ Senior Medical Officers

• Participating in sports and activities 
which would not be considered 
usual holiday sports

• Work-related accidents

• Pre-existing medical conditions 
known to You when You apply 
for Your Card or prior to booking 
Your Trip

• Costs which are recoverable from 
any other source

2.4

3. OTHER TRAVEL SERVICES

Key Exclusions & Limitations: Section 
Number

GLOBAL ASSIST

• Pre Travel Advice

• Travel Advice on a trip

• Urgent message relay

• Luggage assistance

• Dispatch of medicines not available 
locally

• Legal Assistance up to €250

KEY EXCLUSIONS & LIMITATIONS

• With the exception of pre travel 
advice, assistance is not available 
within Country of Residence

• Global Assist can make emergency 
arrangements on Your behalf. Any 
shipping or other costs associated 
with arranging any services under 
these benefits will be charged to 
the Card Account are subject to 
prior authorisation by American 
Express

3

RIGHT TO CANCEL

Your Company may cancel this insurance by cancelling Your Card at any 
time.
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Výše krytí na pojistnou událost 
v souladu s pojistnými podmínkami:

Hlavní výluky a omezení: Pojistné 
podmínky

Číslo 
oddílu

OBECNÁ VYLOUČENÍ

Co není zahrnuto (tyto výluky platí 
pro veškeré plnění cestovního 
pojištění)

HLAVNÍ VÝLUKY

Proplaceny nebudou pojistné 
události vzniklé přímo nebo nepřímo 
v důsledku:

• nedodržení doporučení nebo 
pokynů pojistitele nebo 
pověřených lékařů pojistitele;

• provozování sportů nebo aktivit, 
které nejsou považovány za běžné 
rekreační sporty;

• pracovních úrazů;

• dřívějších onemocnění, o nichž 
jste věděli ve chvíli, kdy jste žádali 
o kartu, nebo před rezervací cesty;

• nákladů, které lze získat zpět jinými 
prostředky.

2.4

3. DALŠÍ CESTOVNÍ SLUŽBY

Hlavní výluky a omezení: Číslo 
oddílu

GLOBAL ASSIST

• Poradenství před cestou

• Poradenství v průběhu cesty

• Vyřízení naléhavých zpráv

• Pomoc se zavazadly

• Dodání léků, které nejsou na místě 
dostupné

• Právní asistence až do výše 
250 EUR

HLAVNÍ VÝLUKY A OMEZENÍ

• S výjimkou poradenství před 
cestou není asistence dostupná 
v zemi pobytu.

• Global Assist může za vás vyřídit 
naléhavé záležitosti. Veškeré 
náklady na dopravu nebo jiné 
náklady spojené s poskytnutím 
služeb v rámci tohoto plnění 
budou hrazeny z účtu karty a musí 
je předem schválit společnost 
American Express.

3

PRÁVO NA ZRUŠENÍ

Vaše společnost může toto pojištění kdykoli zrušit zrušením karty.
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HOW TO CLAIM

In order to report a claim under Business Travel Accident and Travel 
Inconvenience, please call: +420 272 101 043

In order to report a claim for Medical Assistance and Expenses please 
call: +420 272 101 043

Please be ready to provide Your Card number, which should be 
used as Your reference number. Please ensure copies are kept of all 
documentation relating to a claim. For further details please see the ‘How 
to Claim’ section within the full Policy Terms and Conditions provided to 
You. Please be aware that there may be other taxes or costs that are not 
paid through Us or imposed by Us.

CUSTOMER SERVICE & COMPLAINTS

American Express and the Insurers are dedicated to providing a high 
quality service and aim to maintain this at all times. However, should 
You have a complaint, please contact respective Insurer or American 
Express so Your complaint can be dealt with as soon as possible. If You 
would like to report a complaint to American Express, please write to:

American Express, spol. s r.o. 
Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1 
tel.: +420 222 800 333 
fax: +420 224 224 353 
e-mail: cardoperationsprague@aexp.com

Customer Service: +420 222 800 333
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POSTUP UPLATNĚNÍ NÁROKU

Chcete-li nahlásit pojistnou událost v rámci Úrazového pojištění pro 
služební cesty a Pojištění pro případ komplikací na cestě, volejte na číslo: 
+420 272 101 043

Chcete-li nahlásit pojistnou událost v rámci Pojištění lékařské pomoci 
a léčebných výloh, volejte na číslo: +420 272 101 043

Mějte připravené číslo karty, které slouží jako referenční číslo. Zajistěte 
si kopie veškeré dokumentace týkající se pojistné události. Další 
podrobnosti naleznete v části Postup uplatnění nároku v úplných 
Pojistných podmínkách, které jste dostali k dispozici. Počítejte 
s tím, že mohou vzniknout další daně nebo náklady, jejichž platbu 
nezprostředkováváme a které nevyměřujeme.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS A STÍŽNOSTI

Společnost American Express a pojistitelé si zakládají na poskytování 
vysoce kvalitních služeb a snaží se tento standard vždy udržet. Pokud 
byste však přesto měli nějakou stížnost, obraťte se na příslušného 
pojistitele nebo na společnost American Express, aby mohla být 
vyřízena co nejdříve. Pokud chcete nahlásit stížnost společnosti 
American Express, pište na adresu:

American Express, spol. s r. o. 
Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1 
tel.: +420 222 800 333 
fax: +420 224 224 353 
e-mail: cardoperationsprague@aexp.com

Zákaznický servis: +420 222 800 333
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2 POLICY TERMS AND CONDITIONS
These Policy Terms and Conditions give full details of the Insurance cover 
provided with the American Express® Corporate Green Card under the 
group policies of Insurance held by American Express Services Europe 
Limited with

Chubb European Group Limited (“Chubb”) registered in England & Wales 
number 1112892 with registered office at 100 Leadenhall Street, London 
EC3A 3BP.  Authorised by the Prudential Regulation Authority and regulated 
by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority.  
Chubb European Group Limited is also registered with the Czech National 
Bank as an insurance company providing cross border services in 
the Czech Republic. Chubb European Group Limited’s Financial Services 
Register number is 202803. Full details can be found online at 
www.fca.org.uk/register; and 

Inter Partner Assistance(IPA), 10/11 Mary Street, Dublin 1, Ireland, 
which is a branch of Inter Partner Assistance SA (‘IPA’) of Avenue Louise 
166, bte1, 1050 Brussels, a company authorised by the National Bank 
of Belgium. Some services are provided by AXA Travel Insurance. All 
companies are members of the AXA Assistance Group.

ELIGIBILITY

The benefits described in these Policy Terms and Conditions are 
dependent upon the Card Account being valid and the Account balance 
having been paid in accordance with the Cardmember agreement at the 
time of any incident giving rise to a claim.

All benefits are dependent on the Card Account having been used to 
purchase the travel tickets for the relevant Trip, whether a Business Trip 
or a Personal Trip.

The insurance benefits outlined in these Policy Terms and Conditions 
may be varied, withdrawn or cancelled in certain circumstances in 
accordance with the Policy Terms and Conditions. In the event of any 
material change, American Express will give You or Your Company at 
least 60 days’ written notice.

RIGHT TO CANCEL

Your Company may cancel this insurance by cancelling Your Card at any 
time.

DEFINITIONS

Whenever the following words or phrases appear in bold, they will have 
the meaning as described below:

“CZK” shall mean Czech Koruna. EUR means European Euros.

“Account” or “Card Account” means Your American Express Corporate 
Green Card or Business Travel Account.

“American Express” means American Express Services Europe Limited.

“Authorised Employee” means, applying to the Business Travel 
Accident cover only, any other person authorized by the Company 
(person authorized to travel) whose own Business Trip and, if applicable, 
Personal Trip has been charged to Card Account with the prior 
authorisation of the Company.

“Business Trip” means a trip taken for the purpose of furthering the 
business of the Company that is made by Public Vehicle where the entire 
fare has been charged to the Account, prior to the incident taking place, 
between the first point of departure and the final return destination.

“Card” means any card issued to a Cardmember for the purpose of 
accessing the Account.
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2 POJISTNÉ PODMÍNKY
Tyto pojistné podmínky uvádějí úplné podrobnosti o pojistném krytí 
poskytovaném k firemní zlaté kartě American Express® v rámci 
skupinových pojistek, které společnost American Express Services 
Europe Limited sjednala se společnostmi

Chubb European Group Limited („Chubb“) je společnost registrovaná ve 
Velké Británii pod registračním číslem 1112892 se sídlem na adrese 
100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP. Společnost je autorizovaná 
provozovat pojišťovací činnost a podléhá dozoru regulačních orgánů ve 
Velké Británii, Financial Conduct Authority a Prudential Regulation Authority. 
Chubb European Group Limited je jako pobočka zahraniční pojišťovny 
v České republice registrovaná u České národní banky. Registrační číslo 
pojišťovny Chubb European Group Limited od Financial Services Register 
je 2028063. Všechny informace můžete naleznout na internetové stránce 
www.fca.org.uk/register/; a 

Inter Partner Assistance (IPA), 10/11 Mary Street, Dublin 1, Ireland, 
pobočka společnosti Inter Partner Assistance SA (IPA) se sídlem 
v Avenue Louise 166, bte1, 1050 Brussels, která má oprávnění Belgické 
národní banky. Některé služby jsou zajišťovány společností AXA Travel 
Insurance. Všechny společnosti jsou členy skupiny AXA Assistance.

ZPŮSOBILOST

Plnění popsané v těchto pojistných podmínkách je podmíněno platností 
účtu karty a splacením zůstatku účtu v souladu se smlouvou držitele 
karty ve chvíli vzniku příčiny pojistné události.

Veškeré plnění je podmíněno použitím účtu karty k úhradě dopravy pro 
příslušnou cestu, ať už služební, nebo osobní.

Za určitých okolností, v souladu s pojistnými podmínkami, se může 
pojistné plnění uvedené v těchto pojistných podmínkách lišit, může být 
staženo nebo zrušeno. V případě, že nastane jakákoli podstatná změna, 
společnost American Express vás nebo vaši společnost písemně 
uvědomí alespoň 60 dní před začátkem platnosti změny.

PRÁVO NA ZRUŠENÍ

Vaše společnost může toto pojištění kdykoli zrušit zrušením karty.

DEFINICE

Pro účely této pojistné smlouvy mají pojmy, nacházející se v textu tučně,
následující definice: 

„Akcí za odměnu“ se rozumí jakákoli cesta poskytnutá společností 
jednomu či více zaměstnancům za odměnu v souvislosti s činností nebo 
úspěchem v práci pro společnost.

„American Express“ se rozumí společnost American Express Services 
Europe Limited.

„Blízkým rodinným příslušníkem“ se rozumí partner/ka nebo manžel/
ka žijící na stejné adrese, matka, tchyně, otec, tchán, dcera, snacha, syn, 
zeť, sestra, švagrová, bratr, švagr, prarodič, vnuk/vnučka, nevlastní matka, 
nevlastní otec, nevlastní sestra, nevlastní bratr, teta, strýc, neteř nebo 
synovec.

„Cestou“ se rozumí cesta, která odpovídá definici osobní cesty nebo
služební cesty, mimo vaši zemi pobytu, která začíná a končí ve vaší zemi 
pobytu, nebo cesta v rámci vaší země pobytu, která zahrnuje let nebo 
alespoň jednu noc předem rezervovaného ubytování mimo domov. Vaše 
pojištění na cestě je platné až 90 po sobě jdoucích dní od začátku výchozí 
cesty. Maximální počet dní, na něž se toto plnění vztahuje, je 183 dní 
v každém 12měsíčním období.
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“Cardmember” means any individual who holds a Card and a valid Card 
Account.

“Children” means any of the Cardmember’s Children (including step-
children, fostered or adopted children), travelling with the Cardmember, 
who are legally dependent on the Cardmember and who are not in 
full time employment. (The term “Child” shall have a corresponding 
meaning). Children must be: Section 2.1.2. Business Travel Accident, 
Personal Trip under the age of the age of 23 on the first day of a Trip and 
under Section 2.3 Medical Assistance and Expenses, under the age of 19 
on the first day of a Trip.

“Close Relative” means a person’s Partner or spouse living at the same 
address, their mother, mother-in-law, father, father-in-law, daughter, 
daughter-in-law; son, son-in-law; sister, sister-in-law, brother, brother-
in-law, grandparent, grandchild, step-mother, step-father, step-sister, 
step-brother, aunt, uncle, niece or nephew.

“Company” means the company, business, firm, corporation, 
proprietorship or other sponsoring organisation which holds a corporate 
Card Account with American Express, pursuant to which the Card is 
issued to the Cardmember.

“Country of Residence” means Your current Country of Residence (as 
evidenced by production of a passport, residence visa or other official 
document).

“Home” means the principal address in Your Country of Residence.

“Insured” means:

“Our/Us/We/Insurer(s)” means:

• Under all sections in Section 2 the Cardmember.

• When travelling with the Cardmember:

- Under Section 2.1.1 Business Travel Accident/Business Trip an 
Authorised Employee

- Under Section 2.1.2 Business Travel Accident/Personal Trip means the 
Cardmember’s Partner and Children and an Authorised Employ ee

- Under Section 2.2 Travel Inconvenience–the Cardmember’s P artner

- Under Section 2.3 Medical Assistance and Expenses–the 
Cardmember’s Partner and Children

- for Business Travel Accident and Travel Inconvenience cover: 
Chubb European Group Limited (“Chubb”) registered in England & Wales
number 1112892 with registered office at 100 Leadenhall Street, London 
EC3A 3BP.  Authorised by the Prudential Regulation Authority and 
regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation 
Authority.  Chubb European Group Limited is also registered with 
the Czech National Bank as an insurance company providing cross border 
services in the Czech Republic. Chubb European Group Limited’s Financial 
Services Register number is 202803. Full details can be found online at 
www.fca.org.uk/register; or

- for Medical Assistance and Expenses: Inter Partner Assistance (IPA), 
10/11 Mary Street, Dublin 1, Ireland, which is a branch of Inter P artner
Assistance SA (‘IPA’) of Avenue Louise 166, bte1, 1050 Brussels, 
a company authorised by the National Bank of Belgium. Some services 
are provided by AXA Travel Insurance. All companies are members of 
the AXA Assistance Group.

“Partner” means the Cardmember’s domestic partner or spouse, living 
at the same address as the Cardmember.

8

„CZK“ se rozumí česká koruna. EUR se rozumí evropské euro.

„Dětmi“ se rozumí děti Držitele karty (včetně nevlastních dětí, dětí 
v pěstounské péči nebo adoptovaných), cestující s držitelem karty, 
které jsou na držiteli karty závislé a nejsou zaměstnány na plný úvazek. 
(Odpovídající význam mát i pojem „dítě“.) Děti musí být: podle oddílu 
2. 1. 2. Úrazové pojištění pro služební cesty, Osobní cesta mladší 23 let 
v první den cesty a podle oddílu 2.3 Lékařská pomoc a léčebné výlohy 
mladší 19 let v první den cesty.

„Domovem“ se rozumí adresa trvalého bydliště ve vaší zemi pobytu.

„Držitelem karty“ se rozumí jakýkoli jednotlivec, který disponuje kartou 
a platným účtem karty.

„Kartou“ se rozumí jakákoli karta vydaná držiteli karty za účelem 
zajištění přístupu k účtu.

„My/naše/pojistitel(é)” označuje:

 - v případě úrazového pojištění pro služební cesty a pojištění pro případ 

 - v případě pojištění lékařské pomoci a léčebných výloh a osobních věcí: 
Inter Partner Assistance (IPA), 10/11 Mary Street, Dublin 1, Ireland, 
pobočka společnosti Inter Partner Assistance SA (IPA) se sídlem 
v Avenue Louise 166, bte1, 1050 Brussels, která má oprávnění Belgické 
národní banky. Některé služby jsou zajišťovány společností AXA Travel 
Insurance. Všechny společnosti jsou členy skupiny AXA Assistance.

„Oprávněným zaměstnancem“ se v případě úrazového pojištění pro 
služební cesty rozumí jakákoli další osoba pověřená společností (osoba 
oprávněná cestovat), jejíž služební cesta nebo případně osobní cesta 
byla účtována na účet karty s předchozím schválením společností.

„Partnerem“ se rozumí druh/družka nebo manžel/ka Držitele karty žijící 
s Držitelem karty ve společné domácnosti.

„Pojištěným“ se rozumí:

• podle všech částí oddílu 2 držitel karty;

• v případě doprovodu držitele karty:

 - podle oddílu 2. 1. 1 Úrazové pojištění pro služební cesty/služební 
cesta případný oprávněný zaměstnanec,

 - podle oddílu 2. 1. 2 Úrazové pojištění pro služební cesty/osobní cesta 
partner/ka a děti držitele karty a oprávněný zaměstnanec,

 - podle oddílu 2.2 Pojištění pro případ komplikací na cestě – partner/ka
držitele karty,

 - podle oddílu 2.3 Lékařská pomoc a léčebné výlohy – partner/ka a děti 
držitele karty.

„Pojistkou“ se rozumí potvrzení stávajícího pojistného krytí 
poskytovaného dle pojistných podmínek.

„Pojistnými podmínkami“ se rozumí tyto pojistné podmínky.

„Pověřeným lékařem“ se rozumí náš lékařský odborník, který bude 
námi pověřen posouzením určitého aspektu záležitosti, v níž je zapotřebí 
odborný lékařský posudek, v souladu s těmito pojistnými podmínkami.

komplikací na cestě: společnost Chubb European Group Limited („Chubb“) 
je společnost registrovaná ve Velké Británii pod registračním číslem 1112892 
se sídlem na adrese 100 Leadenhall Street, London EC3A 3BP. Společnost je 
autorizovaná provozovat pojišťovací činnost a podléhá dozoru regulačních 
orgánů ve Velké Británii, Financial Conduct Authority a Prudential Regulation 
Authority. Chubb European Group Limited je jako pobočka zahraniční 
pojišťovny v České republice registrovaná u České národní banky. Registrační 
číslo pojišťovny Chubb European Group Limited od Financial Services Register 
je 2028063. Všechny informace můžete naleznout na internetové stránce 
www.fca.org.uk/register/; nebo 
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“Personal Trip” means a trip taken during the course of a Business Trip 
(ie after the start but before the end of a Business Trip) which does not 
relate to furthering the business of the Company, that is made by Public 
Vehicle, where the entire fare has been charged to the Account prior to 
the incident taking place. A Reward Event endorsed by the Company and 
charged to the Account constitutes a Personal Trip, whether taken within 
the course of a Business Trip or otherwise.

“Policy” means the insurance cover provided under the Policy Terms and 
Conditions.

“Policy Terms and Conditions” means these terms and conditions.

“Public Vehicle” means any air or land vehicle, river or sea-going vessel 
operated under licence for the transport of fare paying passengers. 
A Public Vehicle does not include vehicles hired or chartered privately.

“Reward Event” means any trip awarded by the Company to one or more 
employees to reward service to, or achievement in respect of work for, 
the Company.

“Senior Medical Officer” means Our medical practitioner, who shall 
be appointed by Us to assess any aspect of any applicable issue where 
medical expertise is required pursuant to these Policy Terms and 
Conditions.

“Trip” means a journey which is a Personal Trip or Business Trip 
outside Your Country of Residence which must commence and end 
in Your Country of Residence, or a journey within Your Country of 
Residence which must include a flight, or at least one night of pre-booked 
accommodation away from Home. You are covered whilst on a trip for 
up to 60 consecutive days from Your outward journey. The maximum 
number of days to which these Benefits apply is 90 days in any 12 month 
period.

“You/Your” means the Insured.

INSURANCE BENEFITS

Insurance benefits under this Policy are secondary: We will only pay 
amounts under this Policy if they are not covered by other insurance, 
state benefits or other agreements. You must inform Us of these and 
assist any relevant third parties in seeking reimbursement where 
appropriate.

In the event of You holding more than one corporate product issued by 
American Express, We will not pay more than the highest benefit amount 
stated in one of those product’s Policy Terms and Conditions for any one 
event.

2.1 BUSINESS TRAVEL ACCIDENT
For the benefits under this Section 2 to apply, travel tickets for the 
Business Trip and, if applicable, any Personal Trip taken must have been 
purchased using the Card Account.

2.1.1 Business Trip:

This benefit only applies to accidents to the Cardmember and an 
Authorised Employee occurring during a Business Trip caused by 
a sudden identifiable violent external event that happens by chance:

• while going directly to, or on the premises of, an airport, seaport or 
railway station for the purpose of boarding an aircraft, ship or train; or

• while travelling on, boarding or alighting from or being struck by a Public 
Vehicle; or

• immediately after alighting from an aircraft, ship or train while on the 
premises of an airport, seaport or railway station.
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„Služební cestou“ se rozumí cesta uskutečněná za účelem výkonu 
činnosti společnosti, podniknutá veřejným dopravním prostředkem, 
přičemž plné jízdné bylo účtováno na účet předtím, než došlo k pojistné 
události, mezi prvním místem odjezdu a konečným cílem návratu.

„Společností“ se rozumí společnost, podnik, firma, vlastnictví nebo jiná 
organizace, která je držitelem firemního účtu karty u American Express, 
k němuž je držiteli vydána karta.

„Osobní cestou“ se rozumí cesta podniknutá v rámci služební 
cesty (tj. po začátku a před koncem služební cesty), která se netýká 
podnikatelské činnosti společnosti, je provedena veřejným dopravním 
prostředkem a plné jízdné bylo účtováno na účet předtím, než došlo 
k pojistné události. Akce za odměnu zaštítěná společností a účtovaná na 
účet představuje osobní cestu, ať už proběhne během služební cesty, 
nebo jindy.

„Veřejným dopravním prostředkem“ se rozumí jakýkoli vzdušný nebo 
pozemní dopravní prostředek nebo plavidlo říční či námořní dopravy 
s oprávněním k přepravě platících pasažérů. Veřejnými dopravními 
prostředky nejsou soukromě najaté dopravní prostředky.

„Účtem“ nebo „účtem karty“ se rozumí účet firemní zelené karty 
American Express nebo Účet služebních cest.

„Vy/vaše“ se vztahuje na pojištěného.

„Zemí pobytu“ se rozumí vaše stávající země pobytu (doložená 
předložením pasu, pobytového víza nebo jiného oficiálního dokladu).

POJISTNÉ PLNĚNÍ

Pojistná plnění na základě této pojistky jsou sekundární: Peníze na 
základě této pojistky vyplatíme pouze v případě, že událost není pokryta 
jiným pojištěním, státním plněním nebo jinou smlouvou. Vaší povinností 
je informovat nás o existenci těchto pojištění a případně pomoci 
příslušným třetím stranám při získání náhrady.

V případě, že jste držitelem více než jednoho firemního produktu 
vydaného společností American Express, nevyplatíme za jednu pojistnou 
událost více, než je nejvyšší plnění uvedené v pojistných podmínkách 
k jednomu z těchto produktů.

2.1 ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO SLUŽEBNÍ CESTY

PLNĚNÍ

Aby vznikl nárok na plnění podle oddílu 2.1, doprava v rámci služební 
cesty a případné osobní cesty musí být uhrazena z účtu karty.

2.1.1 Služební cesta:

Toto plnění se vztahuje pouze na nehody, které se přihodí držiteli karty 
a oprávněnému zaměstnanci v průběhu služební cesty v důsledku náhlé 
identifikovatelné zevní události, která nastane náhodou:

• v prostorách nebo při přímé cestě na letiště, do přístavu nebo na 
železniční nádraží za účelem nástupu do letadla, lodi nebo vlaku; nebo

• při cestě nebo sražení veřejným dopravním prostředkem nebo nástupu 
či výstupu; nebo

• bezprostředně po výstupu z letadla, lodi nebo vlaku, v prostorách letiště, 
přístavu nebo železničního nádraží.

• bezprostředně po opuštění letiště, přístavu nebo železničního nádraží 
při cestě veřejným dopravním prostředkem, pokud dojde k úrazu do 
30 dní od výchozí cesty, ale před započetím zpáteční služební cesty 
držitele karty a oprávněné osoby.
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• immediately after leaving the premises of the airport, seaport or railway 
station following travel on a Public Vehicle where an injury is sustained 
within 30 days of the outward journey but prior to the commencement 
of the Cardmember’s and an Authorised Employee’s return Business 
Trip.

The Cardmember and an Authorised Employee will be covered for the 
following:

CZK 3,600,000 if the Cardmember and an Authorised Employee has an 
accident during a Business Trip which within 365 days causes them to 
suffer:

(a) death;

(b) the complete and permanent loss of use of any limb;

(c) the complete and irrecoverable loss of one or more of:

i. one hand and one foot;

ii. both hands; or

iii. both feet;

(d) the entire and irrecoverable loss of one or more of:

i. sight;

ii. speech; or

iii. hearing;

the amount will be reduced to CZK 1,800,000 for the entire and 
irrecoverable loss of one or more of the following:

i. sight in one eye;

ii. hearing in one ear; or

iii. loss of one hand or one foot;

the amount will be reduced to CZK 900,000 for the entire and 
irrecoverable loss of one index finger and thumb on the same hand.

The maximum amount that will be paid to the Cardmember or their 
estate and to an Authorised Employee or their estate following an 
accident occurring on a Business Trip will be CZK 3,600,000

2.1.2 Personal Trip:

This applies to the Cardmember, their Partner and Children, and 
if applicable and Authorised Employee solely applies to accidents 
occurring during a Personal Trip caused by a sudden identifiable violent 
external event that happens by chance:

1) while going directly to, or on the premises of, an airport, seaport or railway 
station for the purpose of boarding an aircraft, ship or train; or

2) while travelling on, boarding or alighting from or being struck by 
a Public Vehicle; or

3) immediately after alighting from an aircraft, ship or train while on the 
premises of an airport, seaport or railway station.

The Cardmember, their Partner and Children, and if applicable an 
Authorised Employee will be covered for the following:

CZK 1,800,000 if they have an accident during a Personal Trip which 
within 365 days causes them to suffer:

(a) death;

(b) the complete and permanent loss of use of any limb;
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Držitel karty a oprávněný zaměstnanec budou pojištěni pro následující 
případy:

3 600 000 CZK, pokud držitel karty a oprávněný zaměstnanec utrpí 
v průběhu služební cesty nehodu, která do 365 dní povede k:

(a) smrti;

(a) úplné a trvalé ztrátě funkce jakékoli končetiny;

(b) úplné a nezvratné ztrátě alespoň jednoho z následujících:

i. jedna ruka a jedna noha po kotník;

i. obě ruce;

ii. obě nohy po kotník;

(c) úplné a nezvratné ztrátě alespoň jednoho z následujících:

i. zrak;

i. řeč;

ii. sluch.

iii. Částka bude snížena na 1 800 000 CZK v případě úplné 
a nezvratné ztráty alespoň jednoho z následujících:

i. zrak na jedno oko;

i. sluch na jedno ucho;

ii. ztráta jedné ruky nebo jedné nohy ke kotníku.

Částka bude snížena na 900 000 CZK v případě úplné a nezvratné ztráty 
ukazováčku a palce na stejné ruce.

Maximální částka vyplacená držiteli karty nebo jeho dědicům 
a oprávněnému zaměstnanci nebo jeho dědicům po nehodě v rámci 
služební cesty bude 3 600 000 CZK.

2.1.2 Osobní cesta:

Toto plnění platí pro držitele karty, partnera/ku a děti a případně 
oprávněného zaměstnance a vztahuje se výhradně na nehody, které se 
přihodí v průběhu osobní cesty v důsledku náhlé identifikovatelné zevní 
události, která nastane náhodou:

1) v prostorách nebo při přímé cestě na letiště, do přístavu nebo na 
železniční nádraží za účelem nástupu do letadla, lodi nebo vlaku; nebo

2) při cestě nebo sražení veřejným dopravním prostředkem nebo 
nástupu či výstupu; nebo

3) bezprostředně po výstupu z letadla, lodi nebo vlaku, v prostorách 
letiště, přístavu nebo železničního nádraží.

Držitel karty, partner/ka a děti, případně oprávněný zaměstnanec 
budou pojištěni pro následující případy:

2 500 000 CZK, pokud utrpí v průběhu osobní cesty nehodu, která 
povede v průběhu 365 dní k:

(a) smrti;

(b) úplné a trvalé ztrátě funkce jakékoli končetiny;

(c) úplné a nezvratné ztrátě alespoň jednoho z následujících:

i. jedna ruka a jedna noha po kotník;

i. obě ruce;

ii. obě nohy po kotník;
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(c) the complete and irrecoverable loss of one or more of:

i. one hand and one foot;

ii. both hands; or

iii. both feet;

(d) the entire and irrecoverable loss of one or more of:

i. sight;

ii. speech; or

iii. hearing;

the amount will be reduced by to CZK 900,000 for the entire and 
irrecoverable loss of one or more of the following:

i. sight in one eye;

ii. hearing in one ear; or

iii. loss of one hand or one foot;

the amount will be reduced to CZK 450,000 for the entire and 
irrecoverable loss of one index finger and thumb on the same hand.

The maximum amount that will be paid to Cardmember, their Partner 
and Children, and if applicable an Authorised Employee or their estate 
following an accident occurring on a Personal Trip will be CZK 1,800,000.

the benefit amount for the death of a Child under the age of 16 is reduced 
to CZK 330,000.

EXCLUSIONS

General Exclusions to Worldwide Travel Insurance listed in Section 2.4 
apply to all travel insurance benefits. The following exclusions apply 
only to this Business Travel Accident Section 2.1:

You will not be covered in respect of the following:

1) Any claim related directly or indirectly to any physical defect, or 
infirmity which existed before the start of the relevant Business Trip, 
or Personal Trip if solely attending a Reward Event.

2) Suffering from sickness or disease not directly resulting from an 
accident.

3) Any claim relating to paid work with hands-on involvement in the 
installation, assembly, maintenance or repair of electrical, mechanical 
or hydraulic plant, (other than in a purely managerial, supervisory, 
sales or administrative capacity), or the undertaking of any trade 
as a plumber, electrician, lighting or sound technician, carpenter, 
painter/decorator or builder, or manual labour of any kind or any 
other work-related accident.

4) Any claim for an accident occurring during the course of everyday 
travel to and from work or an authorised or legitimate leave of 
absence, or a trip which is not a Business Trip or a Personal Trip.

5) Participating in any sports and activities other than golf, leisure running or 
jogging, racquet sports, use of a gym and swimming.

6) Participating in or training for any professional sports.

7) Service in the military, naval or air services of any country.

8) Participation in any military, police or fire-fighting activity.

9) Activities undertaken as an operator or crew member of any Public 
Vehicle.

10) Any accident whilst on any aircraft other than a scheduled flight 
operated by a licensed commercial airline company.
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(d) úplné a nezvratné ztrátě alespoň jednoho z následujících:

i. zrak;

ii. řeč;

iii. sluch.

Částka bude snížena na 900 000 CZK v případě úplné a nezvratné ztráty 
alespoň jednoho z následujících:

zrak na jedno oko;

i. sluch na jedno ucho;

ii. ztráta jedné ruky nebo jedné nohy po kotník.

iii. Částka bude snížena na 450 000 CZK v případě úplné a nezvratné 
ztráty ukazováčku a palce na stejné ruce.

Maximální částka vyplacená držiteli karty, partnerovi/partnerce 
a dětem, případně oprávněnému zaměstnanci nebo jejich dědicům po 
nehodě v rámci osobní cesty bude 1 800 000 CZK.

Částka plnění za smrt dítěte mladšího 16 let je snížena na 330 000 CZK.

VÝLUKY

Všeobecné výluky z celosvětového cestovního pojištění, uvedené 
v oddílu 2.5, platí pro všechna pojistná plnění. Následující výluky platí 
pouze pro tento oddíl 2.1 Úrazové pojištění pro služební cesty:

Pojistné krytí se nevztahuje na následující případy:

1) Nároky související přímo či nepřímo s jakoukoli fyzickou vadou nebo 
nemohoucností přítomnou před začátkem příslušné služební cesty, 
nebo osobní cesty, pokud jde výhradně o účast na akci za odměnu.

2) Onemocnění, které není přímým následkem nehody.

3) Nároky související s placenou prací zahrnující přímou účast na 
instalaci, montáži, údržbě nebo opravě elektrických, mechanických 
nebo hydraulických zařízení (v jiné než čistě manažerské, kontrolní, 
prodejní nebo administrativní roli), nebo s výkonem profese 
instalatéra, elektrikáře, osvětlovače či zvukaře, truhláře, malíře nebo 
stavitele, případně s manuální prací jakéhokoli druhu nebo jinou 
pracovní nehodou.

4) Nároky týkající se nehody, k níž došlo v průběhu každodenní cesty do 
práce nebo z práce nebo na schválenou dovolenou, nebo v průběhu 
cesty, která není služební cestou ani osobní cestou.

5) Provozování jakýchkoli sportů a aktivit vyjma golfu, rekreačního běhu 
nebo joggingu, raketových sportů, použití tělocvičny a plavání.

6) Provozování profesionálních sportů nebo trénink profesionálních 
sportů.

7) Služba v pozemních, námořních nebo vzdušných silách jakékoli země.

8) Účast na vojenské, policejní nebo hasičské činnosti.

9) Činnost prováděná v roli operátora nebo člena posádky jakéhokoli 
veřejného dopravního prostředku.

10) Nehody, k nimž dojde v letadle mimo běžný let provozovaný komerční 
leteckou společností.

11) Let ve vojenském letadle, nebo letadle, které vyžaduje zvláštní 
povolení či prohlášení.

12) Nedodržení přiměřené péče nebo úrazy způsobené vaší nedbalostí či 
nedodržením zákonů a nařízení země, v níž cestujete.

13) Jakákoli podvodná, nepoctivá nebo trestná činnost, jíž se dopustíte vy 
nebo kdokoli, s kým máte nekalou dohodu.
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11) Flying in military aircraft or any aircraft which requires special permits 
or waivers.

12) Not taking reasonable care or injuries caused by Your negligence or 
failure to follow the laws and regulations of the country where You are 
travelling.

13) Any fraudulent, dishonest or criminal act committed by You or anyone 
with whom You are in collusion.

14) Self inflicted injuries except where trying to save human life.

15) Suicide or attempted suicide.

16) Declared or undeclared war.

17) An act of terrorism (except while travelling on a scheduled flight) 
during a Personal Trip or Business Trip.

18) The actual, alleged or threatened discharge, dispersal, seepage, 
migration, escape, release of or exposure to any hazardous biological, 
chemical, nuclear or radioactive solid, liquid or gaseous agent.

19) Injuries or accidents which occur while under the influence of alcohol 
(above the legal driving limit) or drugs unless as prescribed by 
a registered medical practitioner.

2.2 TRAVEL INCONVENIENCE
For the benefits under this Section 2.2 to apply, the original travel 
tickets must have been purchased using the Card Account, the 
Company’s American Express Business Travel Account.

Your travel, refreshment and accommodation costs, and the purchase 
of essential items covered under this Travel Inconvenience Section 
2.2 must be charged to Your Card to be eligible for reimbursement, 
unless payment with Your Card is not possible due to local merchant 
acceptance. Benefits apply to the Cardmember.

YOUR BENEFITS

Travel Inconvenience benefits under this Section 2.2 are provided to cover 
any flight between named commercial airports, on an aircraft operated by 
an airline licensed by the relevant authorities for air transportation of fare 
paying passengers whilst on a Business Trip or Personal Trip.

1) You will be reimbursed for necessary additional travel, refreshment and 
accommodation costs incurred prior to Your actual flight departure if:

(a) Up to CZK 18,000 per event (Delay, Cancellation, Overbooking) 
if Your flight is delayed, cancelled, and no alternative is made 
available within 4 hours of the published departure time;

(b) Up to CZK 9,000 per event (Missed connection) as a result of 
a delay to Your incoming connecting flight, You miss Your onward 
connecting flight and no alternative is made available within 4 
hours of the published departure time.

2) You will be reimbursed for the purchase of essential items of toiletries 
and clothing:

(a) (Baggage delay) up to CZK 9,000 per event if Your checked in 
baggage has not arrived at Your destination airport within 6 hours 
of Your arrival;

(b) (Extended baggage delay) up to an additional CZK 35,000 per 
event if Your checked in baggage has still not arrived at Your 
destination airport within 48 hours of Your arrival.
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14) Úrazy, které si způsobíte sami, s výjimkou případů, kdy šlo o záchranu 
lidského života.

15) Sebevražda nebo pokus o sebevraždu.

16) Vyhlášená nebo nevyhlášená válka.

17) Jakýkoli teroristický čin (s výjimkou běžného komerčního letu) 
v průběhu osobní cesty nebo služební cesty.

18) Skutečné, údajné nebo hrozící vypuštění, rozptýlení, prosáknutí 
nebo únik nebezpečných biologických, chemických, jaderných nebo 
radioaktivních pevných, kapalných i plynných látek nebo vystavení 
takovým látkám.

19) Úrazy nebo nehody, k nimž dojde pod vlivem alkoholu (nad povolenou 
hranici při řízení) nebo omamných látek, které nebyly předepsány 
registrovaným lékařem.

2.2 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD KOMPLIKACÍ NA CESTĚ
Plnění uvedené v tomto oddílu 2.2 platí pouze, pokud byly originální jízdní 
doklady uhrazeny z účtu karty nebo z účtu služebních cest společnosti 
u American Express.

Vaše náklady na dopravu, občerstvení a ubytování a nákup nezbytného 
vybavení, na které se vztahuje tento oddíl 2.2, musí být uhrazeny vaší 
kartou, abyste měli nárok na jejich proplacení, a to vždy, když je platba 
vaší kartou možná vzhledem k přijetí místním obchodníkem. Plnění se 
vztahuje na držitele karty.

PLNĚNÍ

Plnění pro případ komplikací na cestě podle tohoto oddílu 2. 2. je 
poskytováno na úhradu letu mezi dvěma komerčními letišti, letadlem 
provozovaným leteckou společností s oprávněním k přepravě platících 
cestujících vydaným příslušnými úřady, v rámci služební cesty nebo 
osobní cesty.

1) Budou vám proplaceny nezbytné další náklady na dopravu, stravu 
a ubytování, vzniklé před samotným odletem:

(a) do výše 18 000 CZK za jeden případ (zpoždění, zrušení, 
překročení kapacity), pokud je váš let zpožděn či zrušen a není 
nabídnuta žádná alternativa do 4 hodin od plánovaného odletu;

(b) do výše 9 000 CZK za jeden případ (zmeškaný spoj), pokud 
v důsledku zpoždění vašeho prvního letu zmeškáte navazující let 
a není nabídnuta žádná alternativa do 4 hodin od plánovaného 
odletu.

2) Bude vám proplacen nákup nezbytných toaletních potřeb a oblečení:

(a) (zdržení zavazadel) do výše 9 000 CZK za jeden případ, pokud 
vaše odbavená zavazadla nedorazí na cílové letiště do 6 hodin od 
vašeho příletu;

(b) (delší zdržení zavazadel) do výše 35 000 CZK za jeden případ, 
pokud vaše odbavená zavazadla nedorazí na cílové letiště do 
48 hodin od vašeho příletu;

VÝLUKY

Všeobecné výluky z celosvětového cestovního pojištění, uvedené 
v oddílu 2.4, platí pro všechna pojistná plnění. Následující výluky platí 
pouze pro tento oddíl 2.2 Pojištění pro případ komplikací na cestě.
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EXCLUSIONS

General Exclusions to Worldwide Travel Insurance listed in Section 2.5 
apply to all travel insurance benefits. The following exclusions apply 
only to this Travel Inconvenience Section 2.2.

You will not be covered in respect of the following:

1) Under missed connection, claims where insufficient time has been 
allowed to arrive to connect with Your ongoing flight.

2) Additional costs where the airline has offered alternative travel 
arrangements or accommodation and these have been refused or 
where such additional costs have not been charged to Your Card.

3) Baggage delay or extended baggage delay on the final leg of Your 
Business Trip, or of a Personal Trip which does not form part of 
a Business Trip.

4) Under baggage delay and extended baggage delay, items that are not 
immediately necessary for Your trip.

5) Items purchased after Your baggage has been returned to You.

6) Failure to obtain a Property Irregularity Report from the relevant airline 
authorities confirming Your missing baggage at Your destination.

7) Where You voluntarily accept compensation from the airline in exchange 
for not travelling on an overbooked flight.

8) Costs which are recoverable from any other source.

9) Not taking reasonable care of Your baggage.

10) Industrial action which has commenced or has been announced prior 
to booking Your flight.

11) Confiscation or destruction of Your baggage by any government, customs 
or public authority.

2.3 MEDICAL ASSISTANCE AND EXPENSES
IMPORTANT: Only the Insured who are under the age of 70 throughout 
the Trip, are eligible to receive the Medical Assistance and Expenses 
benefits under this Section 2.3. Benefits under this section 2.3 apply to 
the Cardmember, their Partner and Children.

Benefits in this Section 2.3 are dependent on the Card Account having 
been used to purchase the travel tickets for the relevant trip, whether 
a Business Trip or a Personal Trip.

If You have an accident or You are ill during Your Business Trip or 
Personal Trip, contact Us as soon as You can on +420 272 101 043. By 
contacting Us, We will, where possible, arrange everything necessary for 
You including seeing a doctor or other medical professional, admission 
to hospital and Your medical treatment. We will also pay for necessary 
expenses which have been approved by Our Senior Medical Officer. 
When You have recovered sufficiently, and if necessary, We will arrange 
for Your travel Home.

YOUR BENEFITS

The maximum amount that We will pay under this section is:

• Up to € 120,000 if You are hospitalised

• Up to € 16,000 for outpatient treatment with an excess of € 80 per 
person per incident.
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Pojistné krytí se nevztahuje na následující případy:

1) Ohledně zmeškaného spoje případy, kdy nebyl vyhrazen dostatečný 
čas na přestup na navazující let.

2) Další náklady, pokud letecká společnost nabídla alternativní dopravu 
nebo ubytování, které jste odmítli, nebo další náklady, které nebyly 
hrazeny vaší kartou.

3) Zdržení zavazadel nebo delší zdržení zavazadel v konečném úseku 
služební cesty nebo osobní cesty, která není součástí služební cesty.

4) V případě zdržení zavazadel nebo delšího zdržení zavazadel nákup 
položek, které nejsou bezprostředně nezbytné pro vaši cestu.

5) Položky zakoupené poté, co vám byla zavazadla vrácena.

6) Nesepsání protokolu o nepravidelnosti při přepravě zavazadla 
s potvrzením chybějícího zavazadla ve vaší destinaci.

7) Když dobrovolně přijmete od letecké společnosti náhradu za to, že se 
vzdáte letu s překročenou kapacitou.

8) Náklady, které lze získat zpět jinými prostředky.

9) Nevěnování dostatečné péče zavazadlům.

10) Stávka zahájená nebo ohlášená před rezervací vašeho letu.

11) Zabavení nebo likvidace vašeho zavazadla vládním, celním nebo 
veřejným úřadem.

2.3 LÉKAŘSKÁ POMOC A LÉČEBNÉ VÝLOHY
DŮLEŽITÉ: Nárok na plnění v případě lékařské pomoci a léčebných výloh 
podle tohoto oddílu 2.3 mají pouze pojištění, kteří jsou po celou dobu 
cesty mladší 70 let. Plnění podle oddílu 2.3 se vztahuje na držitele karty, 
partnera/ku a děti.

Plnění podle tohoto oddílu 2.3 je podmíněno tím, že je doprava spojená 
s příslušnou cestou, ať už služební cestou nebo osobní cestou, byla 
uhrazena z účtu karty.

Pokud v průběhu služební cesty nebo osobní cesty utrpíte úraz 
nebo onemocníte, kontaktujte nás co nejdříve na telefonním čísle 
+420 272 101 043. Když nás kontaktujete, bude-li to možné, zařídíme 
pro vás vše potřebné, včetně návštěvy lékaře nebo jiného zdravotnického 
pracovníka, přijetí do nemocnice a léčby. Uhradíme také nezbytné výdaje, 
schválené naším pověřeným lékařem. Bude-li to zapotřebí, zařídíme po 
vašem dostatečném zotavení návrat do domova.

PLNĚNÍ

Maximální částka, kterou vyplatíme podle tohoto oddílu je:

• až 120 000 EUR v případě vaší hospitalizace;

• až 16 000 EUR v případě ambulantní léčby, se spoluúčastí 80 EUR na 
osobu a pojistnou událost.

Budete pojištěni pro následující případy:

1) Lékařské ošetření: Nezbytné náklady na lékařskou, chirurgickou 
a nemocniční péči v důsledku onemocnění nebo úrazu v průběhu 
služební cesty nebo osobní cesty. Abychom mohli vyhodnotit 
závažnost situace, musíte zbavit svého ošetřujícího lékaře 
a zdravotnické pracovníky lékařského tajemství a udělit souhlas 
s poskytnutím kopie vašich lékařských záznamů našim zástupcům
a konzultací podrobností vaší léčby s naším pověřeným lékařem.

2) Převoz do nemocnice: Nezbytné náklady na váš převoz do nejbližší 
vhodně vybavené nemocnice, pokud bezplatný převoz není 
k dispozici.
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You will be covered for the following:

1) Medical treatment: Necessary medical, surgical and hospital costs 
as a result of You becoming ill or being injured during Your Business 
Trip or Personal Trip. In order for Us to evaluate the facts of the 
medical situation, You must release Your treating physician and 
Your registered medical practitioners from their doctor/patient 
confidentiality and give them consent to supply Us with copies of Your 
medical files and records and to discuss with Our Senior Medical 
Officer details of Your treatment.

2) Transport to hospital: Necessary costs for transporting or transferring 
You to the nearest adequately equipped hospital if free transport is 
not available.

3) Your travel Home after treatment: We will arrange and pay for 
necessary costs including a medical escort for Your journey Home.

4) Return Home of Your travelling companions: The cost of an economy 
flight or standard rail ticket if their original means of transportation 
Home cannot be used.

5) Dental treatment: Up to € 200 for emergency dental costs.

6) Friend or relative to extend their stay during Your treatment: Up 
to € 80 a night (maximum 5 nights) towards their meals and 
accommodation costs until Our Senior Medical Officer advises that 
You no longer require further treatment on Your Business Trip or 
Personal Trip.

7) Friend or relative to visit You in hospital for more than 7 consecutive days: 
If You are travelling alone, the cost of an economy flight or standard 
rail ticket for a friend or relative visiting You in hospital, or during Your 
recovery. The benefit will cease when You return to Your Country of 
Residence.

8) Extend Your stay following medical treatment: Up to € 80 a night in 
total (maximum 5 nights) towards meals and accommodation costs 
for You and one other person if Our Senior Medical Officer advises 
You to extend Your stay after Your treatment.

9) Return Home of Your Children under 15: Economy class ticket for a friend 
or relative to collect and bring Home Your Children if You are unable 
to care for them and if required the cost of an economy class ticket 
for each Child to return Home.

10) Funeral and burial expenses: If You die whilst on a Business Trip or 
Personal Trip, We will pay for either transportation of Your remains 
Home or up to € 2,400 for local cremation or burial.

11) Necessary travel expenses for emergency return and if necessary 
resumption a Business Trip or Personal Trip due to the unforeseen 
hospitalisation or death of a Close Relative; or severe damage to Your 
Home or Your business premises if the damage caused is likely to be 
more than € 1,600 and Your presence is required by a local authority.

EXCLUSIONS

General Exclusions to Worldwide Travel Insurance listed in Section 2.5 
apply to all travel insurance benefits. The following exclusions apply 
only to this Medical Assistance and Expenses Section2.3.

You will not be covered in respect of the following:

1) The first € 80 of a claim per claim incident for outpatient treatment 
costs.

2) Costs not approved by Our Senior Medical Officer.

3) Treatment that Our Senior Medical Officer considers can be 
reasonably delayed until Your return to Your Country of Residence.
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3) Vaše cesta do domova po ukončení léčby: Zařídíme vaši cestu do 
domova a uhradíme nezbytné související náklady, včetně případného 
lékařského doprovodu.

4) Návrat vašich spolucestujících do domova: Náklady na let 
v ekonomické třídě nebo standardní vlakovou jízdenku, pokud nelze 
využít původně plánovanou dopravu do domova.

5) Zubní ošetření: Náklady na pohotovostní zubní ošetření až do výše 
200 EUR.

6) Prodloužení pobytu přítele nebo příbuzného po dobu vaší léčby: Až 
80 EUR za noc (maximálně 5 nocí) na stravu a ubytování, dokud 
náš pověřený lékař nerozhodne, že další léčba v rámci vaší služební 
cesty nebo osobní cesty již není zapotřebí.

7) Návštěva přítele nebo příbuzného v nemocnici po dobu více než 7 po 
sobě jdoucích dní: Pokud cestujete sami, náklady na let v ekonomické 
třídě nebo standardní vlakovou jízdenku pro přítele nebo příbuzného, 
který vás navštíví v nemocnici nebo během rekonvalescence. Plnění 
bude ukončeno, když se vrátíte do své země pobytu.

8) Prodloužení vašeho pobytu po léčbě: Až 80 EUR za noc celkem 
(maximálně 5 nocí) na stravu a ubytování pro vás a jednu další osobu, 
pokud náš pověřený lékař doporučí prodloužit po léčbě váš pobyt.

9) Návrat vašich dětí mladších 15 let do domova: Doprava v ekonomické 
třídě pro přítele nebo příbuzného, který vyzvedne vaše děti a odveze 
je do domova, pokud se o ně nebudete schopni postarat, a v případě 
potřeby doprava v ekonomické třídě pro každé dítě pro návrat do 
domova.

10) Výdaje na pohřeb: Pokud v průběhu služební cesty nebo osobní 
cesty zemřete, zaplatíme převoz vašich ostatků do domova nebo až 
2 400 EUR na místní kremaci nebo pohřeb.

11) Nezbytné cestovní výdaje na pohotovostní návrat do domova 
a případné pokračování ve služební cestě nebo osobní cestě 
vzhledem k nepředvídané hospitalizaci nebo smrti blízkého 
příbuzného, nebo vážného poškození vašeho domova či podnikových 
prostor, pokud výše způsobené škody pravděpodobně překročí 
1 600 EUR a místní úřady vyžadují vaši přítomnost.

VÝLUKY

Všeobecné výluky z celosvětového cestovního pojištění, uvedené 
v oddílu 2.5, platí pro všechna pojistná plnění. Následující výluky platí 
pouze pro tento oddíl 2.3 Lékařská pomoc a léčebné výlohy.

Pojistné krytí se nevztahuje na následující případy:

1) Prvních 80 EUR nákladů na ambulantní léčbu u každé pojistné 
události.

2) Náklady neschválené naším pověřeným lékařem.

3) Léčba, o níž náš pověřený lékař rozhodne, že může být odložena až 
po vašem návratu do země pobytu.

4) Náklady na lékařské a zubní ošetření a pohřeb ve vaší zemi pobytu.

5) Léčba, která může být poskytnuta zdarma nebo za sníženou cenu 
státním nebo ekvivalentním poskytovatelem, pokud neschválíme 
jinak.

6) Náklady po datu, kdy se podle našeho pověřeného lékaře máte vrátit 
do domova.

7) Náklady vzniklé tím, že jste odmítli řídit se pokyny našeho 
pověřeného lékaře.
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4) Medical, dental treatment, funeral and burial expenses within Your 
Country of Residence.

5) Treatment that can be provided free or at a reduced cost by a state 
benefit provider or equivalent, unless otherwise agreed by Us.

6) Costs after the date Our Senior Medical Officer tells You that You 
should return Home.

7) Costs where You have refused to follow the advice of Our Senior 
Medical Officer.

8) Treatment or costs incurred for cosmetic reasons unless Our Senior 
Medical Officer agrees that such treatment is necessary as a result of 
a medical emergency.

9) Treatment that was planned or could reasonably have been foreseen, 
before Your Trip.

10) Coffins or urns in excess of minimum international airline standards.

11) Participating in any sports and activities other than golf, leisure running or 
jogging, racquet sports, use of a gym and swimming.

2.4 GENERAL EXCLUSIONS TO WORLDWIDE TRAVEL 
INSURANCE

The following exclusions apply to all of this Section 2 – Worldwide Travel 
Insurance.

You will not be paid for claims directly or indirectly as a result of:

1) Not following the advice or instructions of Us or Our Senior Medical 
Officer.

2) Participating in or training for any professional sports, racing (other than 
on foot), motor rallies and motor competitions, or any tests for speed 
or endurance.

3) Paid work with hands-on involvement in the installation, assembly, 
maintenance or repair of electrical, mechanical or hydraulic 
plant, (other than in a purely managerial/ supervisory, sales 
or administrative capacity), or the undertaking of any trade as 
a plumber, electrician, lighting or sound technician, carpenter, 
painter/decorator or builder, or manual labour of any kind.

4) Not taking reasonable care of Yourself and Your personal belongings.

5) Your self inflicted injuries except when trying to save human life.

6) Your injuries caused by Your negligence or failure to follow the laws and 
regulations of the country where You are travelling.

7) Fear of flying or travelling on other modes of transport.

8) Your suicide or attempted suicide.

9) Your injuries or accidents which occur as a result of drug or alcohol 
abuse, or while under the influence of alcohol (above the local legal 
driving limit) or drugs unless as prescribed by a registered medical 
practitioner.

10) Pre-existing medical conditions known to You, when You apply for 
Your Card, or prior to booking Your Trip, whichever is the most recent, 
for which You:

(a) have attended a hospital as an in-patient during the last 12 months;

(b) are awaiting test results or on a waiting list for an operation, 
consultation or investigation;

(c) have commenced or changed medication or treatment within the last 
three months;
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8) Léčba nebo náklady vzniklé z kosmetických důvodů, pokud náš
pověřený lékař nerozhodne, že je taková léčba nezbytná v důsledku 
naléhavého zdravotního stavu.

9) Léčba, která byla plánovaná, nebo mohla být rozumně předvídaná 
před vaší cestou.

10) Rakve nebo urny nad rámec minimálních standardů mezinárodních 
leteckých společností.

11) Provozování jakýchkoli sportů a aktivit vyjma golfu, rekreačního běhu 
nebo joggingu, raketových sportů, použití tělocvičny a plavání.

2.4 VŠEOBECNÉ VÝLUKY Z CELOSVĚTOVÉHO CESTOVNÍHO 
POJIŠTĚNÍ

Následující výluky se vztahují na celý oddíl 2 – Celosvětové cestovní 
pojištění.

Plnění se nevztahuje na pojistné události vzniklé přímo nebo nepřímo 
v důsledku:

1) Nedodržení rad nebo pokynů našeho zástupce nebo našeho
pověřeného lékaře.

2) Provozování nebo trénink profesionálních sportů, závody (jiné než 
pěší), rallye a závody motorových vozidel nebo jakékoli zkoušky 
rychlosti či vytrvalosti.

3) Placené práce zahrnující přímou účast na instalaci, montáži, údržbě 
nebo opravě elektrických, mechanických nebo hydraulických zařízení 
(v jiné než čistě manažerské, kontrolní, prodejní nebo administrativní 
roli), nebo s výkonem profese instalatéra, elektrikáře, osvětlovače či 
zvukaře, truhláře, malíře nebo stavitele, případně s manuální prací 
jakéhokoli druhu.

4) Případů, kdy nedáváte dostatečný pozor na sebe a svůj osobní
majetek.

5) Úrazů, které si způsobíte sami, s výjimkou případů, kdy šlo o záchranu 
lidského života.

6) Úrazů způsobených vaší nedbalostí či nedodržením zákonů a nařízení 
země, v níž cestujete.

7) Strachu z létání nebo jiných způsobů dopravy.

8) Sebevraždy nebo pokusu o sebevraždu.

9) Úrazů nebo nehod, k nimž dojde pod vlivem alkoholu (nad povolenou 
hranici při řízení) nebo omamných látek, které nebyly předepsány 
registrovaným lékařem.

10) Dřívějších onemocnění, o nichž jste věděli ve chvíli, kdy jste žádali 
o kartu, nebo před rezervací cesty, podle toho, co nastalo později, a ve 
spojení s nimi:

(a) jste v uplynulých 12 měsících byli hospitalizováni;

(b) očekáváte výsledky testů nebo jste na seznamu čekatelů na 
operaci, konzultaci či vyšetřování;

(c) jste v uplynulých třech měsících zahájili nebo změnili léčbu či léky;

(d) je zapotřebí absolvovat minimálně jednou za dvanáct měsíců 
kontrolu u lékaře, chirurga nebo psychiatra;

(e) vám byla sdělena terminální prognóza;

(f) je vám znám jakýkoli důvod pro případné zrušení nebo zkrácení 
cesty.

11) Cestování v rozporu s doporučením registrovaného lékaře.
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(d) require a medical, surgical or psychiatric check up every twelve 
months or more frequently;

(e) have been given a terminal prognosis;

(f) know of any reason, which may necessitate any Trip to be 
cancelled or cut short.

11) Travelling against the advice of a registered medical practitioner.

12) Industrial action which has commenced or has been announced prior 
to booking Your Trip.

13) Trips in, or booked to, countries or any part of any country to which 
a government agency has advised against travel or all but essential 
travel.

14) Any fraudulent, dishonest or criminal act committed by You, or 
anyone with whom You are in collusion.

15) Confiscation or destruction of Your personal belongings by any 
government, customs or public authority.

16) Terrorist activities except while on a Public Vehicle.

17) Declared or undeclared war or hostilities.

18) Actual or alleged exposure to biological, chemical, nuclear or 
radioactive material or substance.

19) Costs which are recoverable from any other source.

20) Travelling or attempting to travel without appropriate and valid travel 
documentation, including but not limited to passports and visas.

21) Your failure to take, properly or at all, any vaccinations or medication 
advised for Your Trip.
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12) Stávky zahájené nebo ohlášené před rezervací vaší cesty.

13) Cesty v zemích nebo směřující do zemí nebo části země, kam vládní 
orgán doporučil omezit cesty pouze na nezbytné případy.

14) Jakékoli podvodné, nepoctivé nebo trestné činnosti, jíž se dopustíte 
vy nebo kdokoli, s kým máte nekalou dohodu.

15) Zabavení nebo likvidace vašeho osobního majetku vládním, celním 
nebo veřejným úřadem.

16) Teroristických činů, s výjimkou případu, kdy cestujete veřejným 
dopravním prostředkem.

17) Vyhlášené nebo nevyhlášené války.

18) Skutečného nebo údajného vystavení biologickým, chemickým, 
jaderným nebo radioaktivním materiálům nebo látkám.

19) Nákladů, které lze získat zpět jinými prostředky.

20) Cestování nebo pokusu o cestování bez řádné a platné cestovní 
dokumentace, mimo jiné včetně pasů a víz.

21) Neaplikace nebo nevyhovující aplikace vakcinací nebo léčiv 
doporučených pro vaši cestu.
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3 GLOBAL ASSISTANCE
This section details the Global Assist service which is provided by 
AXA Travel Insurance (ATI), a part of the AXA Assistance Group. 
ATI’s registered address is 10/11 Mary Street, Dublin 1, Ireland.

The Global Assist helpline provides immediate assistance in an 
emergency when travelling outside of the Country of Residence and is 
available exclusively to Cardmembers.

It operates 24 hours a day, 365 days a year on +420 272 101 043.

DEFINITIONS

Whenever the following words or phrases appear in bold, they will have 
the meaning as described below:

“American Express” means American Express Services Europe Limited.

“ATI” means the service provider, AXA Travel Insurance, 10/11 Mary 
Street, Dublin 1, Ireland.

“Card” means an American Express Card issued to a Cardmember for 
the purpose of accessing the Card Account.

“Card Account” means Your American Express Card Account on which 
the Card is issued.

“Cardmember/ You/ Your” means any individual who holds a valid Card 
or whose Trip has been charged to a Business Travel Account.

“Country of Residence” means Your current Country of Residence (as 
evidenced by production of a passport, residence visa or other official 
document).

YOUR BENEFITS

Global Assist can make emergency arrangements on Your behalf. Any 
cash advances, medical requirements, shipping or other costs associated 
with arranging any services will be charged to the Card Account and are 
subject to prior authorisation by American Express.

PRE TRAVEL ADVICE

Before and during Your trip ATI will provide You with information on:

1) preparing a journey;

2) visas, passports;

3) inoculation requirements for foreign travel;

4) customs and duty regulations;

5) foreign exchange rates and value added taxes;

6) American Express Travel Service Offices worldwide.

TRAVEL ADVICE ABROAD

During Your trip abroad ATI will provide:

1) referrals to Embassies or Consulates;

2) referrals to interpreters;

3) dispatch of an interpreter;

4) assistance with arranging an interpreter in the event of Your 
imprisonment, hospitalisation or if You are required to deal with 
any public authority, and circumstances demand the services of an 
interpreter. ATI can make the necessary arrangements. All costs and 
any fees must be paid by the Cardmember.
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3 CELOSVĚTOVÉ ASISTENČNÍ SLUŽBY
V tomto oddílu jsou uvedeny podrobnosti o službě Global Assist, kterou 
poskytuje společnost AXA Travel Insurance (ATI), součást skupiny AXA 
Assistance Group. Společnost ATI sídlí na adrese 10/11 Mary Street, 
Dublin 1, Ireland.

Linka pomoci Global Assist poskytuje okamžitou pomoc v nouzových 
situacích, kdy cestujete mimo svou zemi pobytu, a je k dispozici výhradně 
držitelům karty. Je v provozu 24 hodin denně, 365 dní v roce na čísle 
+420 272 101 043.

DEFINICE

Následující slova nebo spojení označená tučně mají níže uvedený 
význam:

„American Express“ se rozumí společnost American Express Services 
Europe Limited.

„Držitelem karty/vámi“ se rozumí jakýkoli jednotlivec, který disponuje 
platnou kartou, nebo jehož cesta byla uhrazena z účtu služebních cest.

„Kartou“ se rozumí karta American Express vydaná držiteli karty za 
účelem zajištění přístupu k účtu karty.

„Společností ATI“ se rozumí poskytovatel služeb, AXA Travel Insurance, 
10/11 Mary Street, Dublin 1, Ireland.

„Účtem karty“ se rozumí váš účet karty American Express, k němuž 
byla vydána karta.

„Zemí pobytu“ se rozumí vaše stávající země pobytu (doložená 
předložením pasu, pobytového víza nebo jiného oficiálního dokladu).

PLNĚNÍ

Global Assist může za vás vyřídit naléhavé záležitosti. Veškeré peněžní 
zálohy, lékařská péče, náklady na dopravu nebo jiné náklady spojené 
s poskytnutím služeb budou hrazeny z účtu karty a musí je předem 
schválit společnost American Express.

PORADENSTVÍ PŘED CESTOU

Před a během vaší cesty vám společnost ATI poskytne informace o:

1) přípravě na cestu;

2) vízech, pasech;

3) požadavcích na očkování při cestách do zahraničí;

4) celních předpisech a povinnostech;

5) zahraničních směnných kurzech a daních z přidané hodnoty;

6) pobočkách cestovních služeb American Express po celém světě.

CESTOVNÍ PORADENSTVÍ V ZAHRANIČÍ

V průběhu zahraniční cesty vám společnost ATI zajistí:

1) kontakty na ambasády či konzuláty;

2) kontakty na tlumočníky;

3) vyslání tlumočníka;

4) pomoc se zajištěním tlumočníka v případě vašeho zatčení, 
hospitalizace nebo v případě, že potřebujete jednat s veřejným 
úřadem a okolnosti vyžadují využití služeb tlumočníka. ATI může 
zajistit vše potřebné. Veškeré náklady a případné poplatky musí 
uhradit držitel karty.
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TRAVEL RELATED EMERGENCY ASSISTANCE ABROAD

During Your trip abroad ATI will:

1) transmit urgent messages from You to relatives, business associates, and 
friends residing in the Country of Residence and vice versa;

2) provide assistance in locating lost luggage and provide regular updates on 
the location status to the Cardmember;

3) provide assistance in replacing Your lost or stolen identity papers 
necessary to return Home.

MEDICAL EMERGENCY ASSISTANCE ABROAD

During Your trip abroad ATI will:

1) organise and pay for dispatch of essential prescription medication which 
has been lost or stolen, if it, or a local equivalent, is unavailable. 
The transportation of medicine remains subject to the regulations 
imposed by airline companies or any other transportation company, 
as well as local and/or international law. The cost of the medicine and 
shipment must be paid by the Cardmember.

2) where a prescription is lost or stolen whilst abroad, endeavour to 
facilitate the transfer of that prescription from a Cardmembers 
Home pharmacy to a local pharmacy when possible by law. The cost 
of the medication and any prescription charges must be paid by the 
Cardmember.

LEGAL ASSISTANCE ABROAD

During Your trip abroad ATI will:

1) make referrals to English speaking lawyers in the country of travel 
world-wide if available. If requested and available, lawyers speaking 
other languages will also be referred.

2) assist You with the procurement and advance the fees of a lawyer up 
to € 250 if You are arrested or threatened with arrest while travelling.

GENERAL CONDITIONS

1) All advances and fees will be charged to the Cardmembers Card Account 
in advance and are subject to prior authorisation by American 
Express.

GENERAL EXCLUSIONS

You will not be covered for:

1) Global Assist services in the Country of Residence (with the exception of 
PRE TRAVEL ADVICE).

2) The cost of any cash advances, medical requirements, shipping or 
other costs associated with arranging any services.

HOW TO CLAIM

CLAIMS AND ASSISTANCE

In order to report a claim under Business Travel Accident and Travel 
Inconvenience please call: +420 272 101 043.

In order to report a claim for Medical Assistance and Expenses please 
call: +420 272 101 043.

Please be ready to provide Your Card number, which should be used as 
Your reference number.
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CESTOVNÍ POHOTOVOSTNÍ ASISTENCE V ZAHRANIČÍ

V průběhu zahraniční cesty vám společnost ATI zajistí:

1) předání vašich naléhavých zpráv příbuzným, obchodním partnerům 
a přátelům v zemi pobytu a naopak.

2) pomoc s nalezením ztracených zavazadel a bude držitele karty
průběžně informovat o jejich pohybu.

3) pomoc s nahrazením ztracených nebo ukradených dokladů totožnosti 
nezbytných pro návrat do domova.

LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ ASISTENCE V ZAHRANIČÍ

V průběhu zahraniční cesty vám společnost ATI:

1) zprostředkuje a zaplatí zásilku ztracených nebo ukradených 
nezbytných léků na předpis, pokud tyto léky nebo jejich ekvivalent 
nejsou na místě dostupné. Přeprava léků podléhá předpisům 
leteckých společností nebo jiných přepravců a místním 
a mezinárodním zákonům. Náklady na léky a poštovné musí uhradit 
držitel karty.

2) v případě ztráty nebo krádeže lékařského předpisu v zahraničí 
zprostředkuje přenos předpisu z lékárny v zemi pobytu držitele 
karty do místní lékárny, pokud to zákon umožňuje. Náklady na léky 
a poplatky za předpis musí uhradit držitel karty.

PRÁVNÍ ASISTENCE V ZAHRANIČÍ

V průběhu zahraniční cesty vám společnost ATI:

1) poskytne kdekoli na světě, bude-li to možné, kontakty na anglicky 
mluvící právníky v zemi, do níž cestujete. Na požádání poskytne také 
kontakty na právníky mluvící jinými jazyky, bude-li to možné.

2) pomůže se zajištěním a zaplacením zálohy pro právníka, až do výše 
250 EUR, pokud budete na cestě zatčeni nebo vám bude hrozit 
zatčení.

OBECNÉ PODMÍNKY

1) Veškeré zálohy a poplatky budou účtovány předem na účet karty
držitele karty a musí je předem schválit společnost American 
Express.

OBECNÁ VYLOUČENÍ

Pojistné krytí se nevztahuje na:

1) služby Global Assist v zemi pobytu (s výjimkou PORADENSTVÍ PŘED 
CESTOU);

2) náklady na peněžní zálohy, lékařské služby, poštovné nebo jiné 
náklady spojené se zařízením služeb.

POSTUP UPLATNĚNÍ NÁROKU

NÁROKY A ASISTENCE

Chcete-li nahlásit pojistnou událost v rámci Úrazového pojištění pro 
služební cesty a Pojištění pro případ komplikací na cestě, volejte na číslo: 
+420 272 101 043.

Chcete-li nahlásit pojistnou událost v rámci Pojištění lékařské pomoci 
a léčebných výloh, volejte na číslo: +420 272 101 043.

Mějte připravené číslo karty, které slouží jako vaše referenční číslo.
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CLAIMS CONDITIONS AND REQUIREMENTS

1) All claims must be reported within 30 days of the incident or event 
giving rise to the claim.

2) We will only pay amounts if they are not covered by other insurance, 
state benefits or other agreements. You must inform Us of these and 
assist Us in seeking reimbursement where appropriate.

3) Please ensure copies are kept of all documentation sent to substantiate 
a claim.

4) We may require You to be examined by a medical practitioner or 
specialist appointed by Us to enable Us to assess a claim fully.

5) You will need to transfer to Us, on the claims handler’s request and 
at Your expense, any damaged item, and assign to Us the legal rights 
to recover from the party responsible up to the amount that We have 
paid.

6) If You or any other interested party does not comply with the obligations 
as shown in these terms and conditions, Your claim may be declined. 
Should the event leading to the claim be caused deliberately, or 
should You commit any fraudulent act, or refuse to follow the advice 
given by the claims handlers, then the claim may be denied.

7) Please provide all the following items, information and documentation 
and anything else reasonably requested by Us in order to make 
a claim. These must be provided at Your own expense.

Benefit: Information required:

General • Your Card number

• Proof that You purchased the travel ticket on the Card 
or American Express Business Travel Account

• All documents must be original

• Completed claim form when required

BUSINESS TRAVEL ACCIDENT, TRAVEL INCONVENIENCE AND MEDICAL

Business Travel Accident • Evidence from the appropriate organisation detailing 
the accident

• Approved medical reports

Travel Inconvenience • Airline ticket

• Airline’s confirmation of delay, cancellation, missed 
connection or overbooking, and their confirmation 
that no alternative was made available within 4 hours

• Airline confirmation (Property Irregularity Report) 
including details of baggage return date and time

• Itemised receipts and proof of purchases made using 
Your Card

Medical Assistance and 
Expenses

• Invoices and medical report detailing medical 
treatment and costs You have paid

• Any unused tickets
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PODMÍNKY UPLATNĚNÍ NÁROKU

1) Veškeré nároky musí být ohlášeny do 30 dní od pojistné události nebo 
události zakládající nárok.

2) Peníze vyplatíme pouze v případě, že událost není pokryta jiným 
pojištěním, státním plněním nebo jinou smlouvou. Vaší povinností je 
informovat nás o existenci těchto pojištění a případně nám pomoci při 
získání náhrady.

3) Zajistěte si kopie veškeré zaslané dokumentace pro podložení 
pojistné události.

4) Můžeme požadovat, aby vás prohlédl námi stanovený lékař nebo 
specialista, abychom mohli nárok plně posoudit.

5) Budete nám muset na žádost pracovníka vyřizujícího pojistnou 
událost a na vlastní náklady poskytnout poškozenou položku 
a postoupit nám právo získat od odpovědné strany náhradu do výše 
částky, kterou jsme zaplatili.

6) Pokud vy nebo jiná zainteresovaná strana povinnosti uvedené v těchto 
podmínkách nedodržíte, váš nárok může být zamítnut. Pokud by 
událost dávající vznik nároku byla způsobena úmyslně nebo pokud 
byste se dopustili podvodu či odmítli postupovat podle pokynů 
vydaných pracovníky vyřizujícími pojistnou událost, může být nárok 
zamítnut.

7) Při vymáhání nároku nám poskytněte veškeré následující položky, 
informace a dokumentaci a vše další, o co rozumně požádáme. Vše 
musíte předložit na vlastní náklady.

Plnění Požadované informace

Obecné • Číslo vaší karty

• Doklad, že jste uhradili dopravu kartou nebo z účtu 
služebních cest American Express

• Veškeré dokumenty musí být v originále

• Vyplněný formulář hlášení škody, je-li vyžadován

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ PRO SLUŽEBNÍ CESTY, POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD KOMPLIKACÍ 
NA CESTĚ A POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH

Úrazové pojištění pro služební 
cesty

• Doklady od příslušné organizace s podrobnostmi 
o nehodě

• Schválené lékařské zprávy

Pojištění pro případ komplikací 
na cestě

• Letenka

• Potvrzení letecké společnosti o zpoždění, zrušení, 
zmeškání spoje nebo překročení kapacity letu 
a potvrzení, že do 4 hodin nebyla poskytnuta žádná 
alternativa

• Potvrzení letecké společnosti (protokol 
o nepravidelnosti při přepravě zavazadla) 
s podrobnostmi o datu a času vrácení zavazadel

• Podrobné účtenky a prodejní doklady k nákupům 
zaplaceným vaší kartou

Lékařská pomoc a léčebné 
výlohy

• Faktury a lékařské zprávy s podrobným rozpisem 
léčby a nákladů, které jste zaplatili

• Všechny nepoužité jízdní doklady
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4 POLICY CONDITIONS

DURATION OF COVER

You are entitled to be covered by the Insurance benefits for Business 
Trips and Personal Trips which have been charged to the Card Account:

(a) provided that You continue to fulfil the eligibility criteria at the 
beginning of these Policy Terms and Conditions;

(b) provided that the insurance benefits, Account or Card have not been 
withdrawn or cancelled by notice to You and or the Company; and

(c) for the applicable time periods, as indicated in these Policy Terms 
and Conditions.

REASONABLE PRECAUTIONS

You shall take all reasonable steps to avoid or minimise any loss or damage.

MATERIAL DISCLOSURE

It is Your responsibility to provide complete and accurate information to 
Us or American Express when You take out Your Card and throughout 
the life of the Policy. It is important that You ensure all statements You 
make on Your Cardmember application form, over the telephone, on 
claim forms and other documents are full and accurate. Please note that 
if You fail to disclose any material information to Us or American Express, 
this could invalidate the Insurance cover and could mean that part or all 
of a claim may not be paid.

VARIATION OF COVER

We reserve the right to add to these Policy Terms and Conditions and/or 
make changes or withdraw certain insurance benefits:

1) For legal or regulatory reasons; and/or

2) To reflect new industry guidance and codes of practice; and/or

3) To reflect legitimate cost increases or reductions associated with 
providing this insurance; and/or

4) For any other legitimate commercial reason, for example in the event 
of a change of underwriter.

If this happens We, or American Express with Our authority, will write to 
You or the Company with details of the changes at least 60 days before 
they come into effect. You or the Company may cancel the Card if You or 
the Company do not agree to the proposed changes.

CANCELLATION OF COVER

If We decide to cancel a Policy under which Insurance benefits are provided, 
We, or American Express with Our authority, will write to You or the 
Company (at the latest address held on file) to provide details. The Policy will 
then be cancelled no fewer than 60 days after the date of that letter.

RIGHT TO CANCEL

Your Company may cancel this Policy by cancelling Your Card at any time.

LAW & LANGUAGE

This Policy shall be governed and construed in accordance with the laws 
of the Czech Republic and the courts of the Czech Republic alone shall 
have jurisdiction in any dispute. All communication of and in connection 
with the Policy Terms and Conditions shall be in the English language.

TAXES AND COSTS

Other taxes or costs may exist or apply, which are not imposed by Us.
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4 POJISTNÉ PODMÍNKY

TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

Máte nárok na pojistné krytí na služebních cestách a osobních cestách, 
které byly hrazeny z účtu karty:

(a) za předpokladu, že nadále splňujete kritéria způsobilosti na začátku 
těchto pojistných podmínek;

(b) za předpokladu, že nedošlo ke stažení nebo zrušení pojistného plnění, 
účtu nebo karty oznámením vám nebo společnosti; a

(c) po příslušné časové období, které je uvedeno v těchto pojistných 
podmínkách.

PŘIMĚŘENÁ OPATŘENÍ

Máte povinnost provést všechna přiměřená opatření s cílem zabránit 
ztrátě nebo poškození nebo toto nebezpečí minimalizovat.

OZNÁMENÍ PODSTATNÝCH INFORMACÍ

Je vaší povinností poskytnout nám nebo společnosti American Express 
úplné a přesné informace při převzetí karty a po celou dobu platnosti 
pojistky. Je důležité zajistit, aby všechna vaše tvrzení uvedená ve vaší 
žádosti o vydání firemní karty American Express, po telefonu, ve 
formuláři hlášení škody a v dalších dokumentech byla úplná a přesná. 
Upozorňujeme, že pokud nám nebo společnosti American Express 
neoznámíte jakékoli podstatné informace, může to vést ke zneplatnění 
pojistného krytí a daná část nároku nebo celý nárok nemusí být vyplacen.

ZMĚNY POJISTNÉHO KRYTÍ

Vyhrazujeme si právo tyto pojistné podmínky rozšiřovat a provádět v nich 
změny nebo zrušit určité pojistné plnění:

z důvodu zajištění souladu s požadavky zákonů a nařízení;

1) z důvodu zajištění souladu s novými oborovými standardy a kodexy;

2) z důvodu skutečného zvýšení nebo snížení nákladů spojených 
s poskytováním tohoto pojištění;

3) z jakéhokoli jiného oprávněného komerčního důvodu, například 
v případě změny pojistitele.

Pokud k tomu dojde, my nebo společnost American Express naším 
jménem vás nebo společnost písemně informujeme o změnách alespoň 
60 dní před začátkem jejich účinnosti. Vy nebo společnost máte právo 
kartu zrušit, pokud s navrhovanými změnami nebudete souhlasit.

ZRUŠENÍ POJISTNÉHO KRYTÍ

Pokud se rozhodneme zrušit pojistku, podle níž je poskytováno pojistné 
plnění, my nebo společnost American Express naším jménem vás nebo 
společnost písemně informujeme o podrobnostech (na poslední nám 
známou adresu). Pojistka bude následně zrušena nejdříve 60 dní od data 
tohoto dopisu.

PRÁVO NA ZRUŠENÍ

Vaše společnost může tuto pojistku kdykoli zrušit zrušením vaší karty.

PRÁVO A JAZYK

Tato pojistná smlouva se bude řídit a vykládat v souladu se zákony 
České republiky a všechny spory podléhají výlučně jurisdikci soudů České 
republiky. Veškerá komunikace ve spojení s pojistnými podmínkami bude 
probíhat v angličtině.
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ASSIGNMENT

Neither You nor any other person entitled to benefit from the insurance 
cover provided with Your Card may transfer to any other person the 
benefit of that insurance or any rights under the Policy.

COMPLIANCE WITH POLICY REQUIREMENTS

Where You, Your personal representatives do not comply with any 
obligation to act in a certain way specified in this Policy, We reserve the 
right not to pay a claim.

CUSTOMER SERVICE & COMPLAINTS

American Express and the Insurers are dedicated to providing a high 
quality service and aim to maintain this at all times. However, should You 
have a complaint, please contact respective Insurer or American Express 
so Your complaint can be dealt with as soon as possible. If You would like 
to report a complaint to American Express, please write to:

American Express, spol. s r.o. 
Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1 
tel.: +420 222 800 333 
fax: +420 224 224 353 
e-mail: cardoperationsprague@aexp.com

DATA PROTECTION

The paragraphs below outline how, Chubb, IPA, ATI and AXA Assistance 
Group (the “Providers”) and American Express (cumulatively and 
individually the “Data Controllers”) use information about You.

The purpose of the use of the information by the Providers is the 
following: the conclusion, amendment and maintenance of the insurance 
benefits and for the evaluation of claims arising from the insurance or for 
any other purpose specified in the insurance law. American Express will 
use Your information in accordance with the terms of Your Cardmember 
agreement, section 18. American Express is not a Data Controller of 
information about You processed in relation to the Policy.

Each of the Data Controllers appreciates the importance of the 
protection, confidentiality and security of the information.

With Your written consent given in the Cardmember application form 
You consent that American Express can control Your personal data and 
other data disclosed in the Cardmember application form in connection 
with the insurance cover, its coming into existence, registration and the 
provision of insurance benefit. With Your written consent given on the 
claim form You consent that the Providers may control Your personal 
data and other data disclosed in the course of the reporting of the claim 
by You to the extent necessary to assess the claim for benefits. In both 
cases, Your consent provides that, if the activities are outsourced, the 
Data Controller may transmit such data to another company that has 
a contractual relationship with the Data Controller and complies with 
the laws and regulations imposing confidentiality in relation to insurance 
secrets.

The consent to the use of the information is voluntary; however, the 
provision of certain information may be necessary to make the cover or to 
handle the claims made under the Policy.

The Data Controllers use advanced technology and well defined market 
practices to help ensure that the information is processed promptly, 
accurately and completely in accordance with applicable data protection 
law. Communications between You and the Data Controllers may be 
(and in cases determined by law, have to be) monitored and/or recorded 
to ensure consistent servicing levels or to comply with relevant legal 
requirements. If You contact the Data Controllers by electronic means, 
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DANĚ A NÁKLADY

Může existovat povinnost uhradit další daně nebo poplatky, které my 
nevyměřujeme.

POSTOUPENÍ

Vy ani nikdo jiný, kdo má nárok na plnění z pojistného krytí 
poskytovaného k vaší kartě, nesmí přenést pojistné plnění ani jiná práva 
vyplývající z pojistné smlouvy na nikoho jiného.

DODRŽOVÁNÍ POŽADAVKŮ POJISTNÉ SMLOUVY

Pokud vy nebo vaši osobní zástupci nedodržíte jakoukoli povinnost jednat 
určitým způsobem, uvedenou v této pojistné smlouvě, vyhrazujeme si 
právo nevyplatit pojistný nárok.

ZÁKAZNICKÝ SERVIS A STÍŽNOSTI

Společnost American Express a pojistitelé si zakládají na poskytování 
vysoce kvalitních služeb a snaží se tento standard vždy udržet. Pokud 
byste však přesto měli nějakou stížnost, obraťte se na příslušného 
pojistitele nebo na společnost American Express, aby mohla být 
vyřízena co nejdříve. Pokud chcete nahlásit stížnost společnosti 
American Express, pište na adresu:

American Express, spol. s r. o. 
Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1 
tel.: +420 222 800 333 
fax: +420 224 224 353 
e-mail: cardoperationsprague@aexp.com

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V odstavcích níže je popsáno, jak společnosti Chubb, IPA, ATI a AXA 
Assistance Group (společně „poskytovatelé“) a společnost American 
Express (společně a jednotlivě „správci údajů“) používají informace o vás. 
Účelem použití informací poskytovateli je: uzavření, změna a podpora 
pojistného plnění, hodnocení nároků vyplývajících z pojištění a jakýkoli další 
účel uvedený v pojistném zákoně. Společnost American Express použije 
údaje o vás v souladu s podmínkami smlouvy držitele karty, oddíl 18. 
Společnost American Express není správcem údajů, které jste uvedli 
v souvislosti s pojistkou.

Každý ze správců údajů si uvědomuje význam ochrany, zachování 
důvěrnosti a zabezpečení vašich údajů.

S vaším písemným svolením poskytnutým ve vaší žádosti o vydání firemní 
karty American Express dáváte souhlas s tím, že American Express 
může spravovat vaše osobní údaje a další údaje poskytnuté ve vaší 
žádosti o vydání firemní karty American Express související s pojistným 
krytím, jeho vznikem, registrací a poskytnutím pojistného plnění. S vaším 
písemným svolením poskytnutým ve formuláři hlášení škod souhlasíte, 
že poskytovatelé mohou spravovat vaše osobní údaje a další údaje vámi 
poskytnuté při nahlášení škody v rozsahu nezbytném pro posouzení nároku 
na plnění. V obou případech váš souhlas stanovuje, že pokud jsou tyto 
činnosti provedeny externě, správce údajů může postoupit tyto údaje další 
společnosti, která má smluvní vztah se správcem údajů a koná v souladu 
se zákony a předpisy ukládajícími povinnost mlčenlivosti ve vztahu 
k zachování pojistného tajemství.

Souhlas s použitím údajů je dobrovolný. Nicméně poskytnutí určitých 
informací může být nezbytné k tomu, aby došlo v rámci pojistky k pokrytí 
škod.

Správci údajů používají pokročilé technologie a dobře definované postupy, 
aby mohli zajistit rychlé, správné a úplné zpracování údajů v souladu 
s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. Komunikace mezi vámi 
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any electronic identifier, including telephone numbers or internet protocol 
addresses supplied at the time may be recorded.

The Providers will keep information about You only for so long as it is 
necessary, meaning during the existence of the Policy and until any 
claims may still be enforced by or against the Providers. To the extent 
that the information processed by the Providers relates to individuals, it 
is considered as personal data, as defined by the Act No. 101/2000 Coll., 
the data protection act, (hereinafter the “personal data” and the “Act”). 
The Providers may handle personal data related to a not-bound Policy 
until any claims may be enforced by or against the Providers with regard 
to the failure to bind the Policy.

You have the right (i) to request a copy of the information, (ii) to 
correct or amend any inaccuracies or (iii) or to block or erase personal 
information of You save for personal data subject to mandatory data 
processing or necessary for legitimate purposes. Any information which 
is found to be incorrect will be corrected or amended promptly. There 
may be a charge for providing this information, as permitted by law.

If You want to know what information is held about You by American 
Express, please write to:

American Express, spol. s r.o. 
Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1

If You want to know what information is held about You by Chubb, please 
write to:

The A&H Customer Service Manager 
Chubb European Group Limited, 
200 Broomielaw 
Glasgow 
G1 4RU.

If You want to know what information is held about You by AXA Travel 
Insurance or IPA, please write to:

AXA Travel Insurance 
Data Protection Officer 
The Quadrangle 
106-118 Station Road 
Redhill 
Surrey 
RH1 1PR.

The Providers:

(a) may, subject to ensuring appropriate safeguards have been put in place 
by the recipients to preserve the security of Your information, disclose 
and use information about You, including information relating to Your 
medical status and health to companies within Chubb, AXA Assistance, 
ATI and IPA, their partners, service providers and agents in order to 
administer, service and manage the benefits available, and for fraud 
prevention purposes; and

(b) undertake the above within and outside the Czech Republic and the 
European Union. This includes processing information in the 
USA in which data protection laws are not as comprehensive as 
in the European Union. However, each of the Providers has taken 
appropriate steps to ensure the same (or equivalent) level of 
protection for information in the USA and other countries, as there is 
in the European Union.  

If You have provided information about another person, You confirm that 
they have agreed to the Data Controllers receiving and processing their 
personal data. You also confirm that You have informed them about who 
the Data Controllers are and how their personal data will be used by the 
Data Controllers.
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a správci údajů může být (a v případech určených zákonem musí být) 
sledována a/nebo nahrávána v zájmu zajištění konzistentních služeb 
nebo souladu s příslušnými zákonnými požadavky. Pokud správce údajů 
kontaktujete elektronickou cestou, může být uchován jakýkoli poskytnutý 
elektronický identifikátor, včetně telefonního čísla nebo IP adresy.

Poskytovatelé budou vaše údaje uchovávat pouze po nezbytnou dobu, tedy 
po dobu trvání pojistky nebo dokud jsou škody po poskytovatelích nebo 
poskytovateli vymáhány. Pokud se informace zpracovávané poskytovateli 
týkají jednotlivců, jedná se o osobní údaje ve smyslu definice zákona 
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů (dále jen „osobní údaje“ 
a „zákon“). Poskytovatelé uchovají veškeré osobní údaje vztahující se 
k neomezené pojistce do doby vymáhání škody po poskytovatelích nebo 
poskytovateli s ohledem na porušení pojistného závazku.

Máte právo (i) vyžádat si kopii svých údajů, (ii) opravit nebo upravit 
případné nepřesnosti, nebo (iii) zablokovat nebo vymazat vaše osobní 
údaje kromě povinných údajů zpracovávaných nebo nezbytných pro 
zákonné účely. Informace, o kterých zjistíme, že jsou chybné, budou 
okamžitě opraveny. Poskytnutí těchto informací může být zpoplatněno, 
jak dovoluje zákon.

Chcete-li vědět, jaké informace o vás uchovává společnost American 
Express, napište na adresu:

American Express, spol. s r. o. 
Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1

Chcete-li vědět, jaké informace o vás uchovává společnost Chubb, 
napište na adresu:

The A & H Customer Service Manager 
Chubb European Group Limited, 
200 Broomielaw 
Glasgow 
G1 4RU.

Chcete-li vědět, jaké informace o vás uchovává společnost AXA Travel 
Insurance nebo IPA, napište na adresu:

AXA Travel Insurance 
Data Protection Officer 
The Quadrangle 
106-118 Station Road 
Redhill 
Surrey 
RH1 1PR.

Poskytovatelé:

(a) mohou, za předpokladu, že příjemci přijmou přiměřená opatření 
na zajištění zabezpečení vašich údajů, použít a zpřístupnit 
informace vás, včetně informací týkajících se vašeho zdravotního 
stavu, společnostem v rámci Chubb, AXA Assistance, ATI a IPA, 
jejich partnerům, poskytovatelům služeb a zástupcům za účelem 
administrace, správy a vyřízení dostupného plnění a prevence 
podvodů;

(b) garantují výše uvedené na území České republiky a Evropské unie 
i mimo jejich území. To znamená také zpracovávání údajů v USA, 
kde zákony o ochraně osobních údajů nejsou tak komplexní jako 
v Evropské unii. Všichni poskytovatelé však provedli příslušná 
opatření, aby mohli v USA a dalších zemích zajistit stejnou (nebo 
ekvivalentní) úroveň ochrany údajů jako v Evropské unii. 

Pokud jste poskytli informace o další osobě, potvrzujete, že tato osoba 
souhlasí s tím, že správci údajů získají a budou zpracovávat její osobní 
údaje. Zároveň potvrzujete, že jste tuto osobu informovali o tom, kdo jsou 
správci dat a jak budou její osobní údaje používat.
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American Express Services Europe Limited sídlí na adrese 
Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London SW1W 9AX, 
Spojené království. American Express Services Europe Limited je 
registrován pod číslem 1833139 pro Anglii a Wales a poskytuje 
platební služby na základě povolení Úřadu pro finanční správu 
ve Spojeném království, který je rovněž jeho dozorový orgánem. 
Na činnosti poskytované na základě povolení uděleného orgánem 
dohledu domovského státu, které American Express Services 
Europe Limited provádí v České republice, se vztahují právní 
předpisy České republiky, které mohou být vynuceny Českou 
národní bankou. American Express Services Europe Limited je 
zastoupen v České republice společností American Express, 
spol. s r.o., se sídlem Na Příkopě 19, 117 19 Praha, IČ: 00571849, 
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu 
v Praze, oddíl C, vložka 1184.
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American Express Services Europe Limited has its registered 
office at Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, London, 
SW1W 9AX, United Kingdom. It is registered in England and Wales 
with Company Number 1833139 and is authorised and regulated 
by the Financial Conduct Authority in the United Kingdom. 
For American Express Services Europe Limited’s passported 
activities in the Czech Republic, rules of the Czech Republic 
apply which can be enforced by the Czech National Bank. 
American Express Services Europe Limited is represented 
in the Czech Republic by American Express, spol. s r.o. with 
registered seat at Na Prikope 19, 117 19 Prague, Czech Republic, 
identification no. 00571849, registered in the Commercial 
Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, 
insert 1184.
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