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Seznamte se
s našimi dalšími produkty

Již 10 let v řadě (2003 - 2012) byla naše 
společnost vyhodnocena cestovními 
kancelářemi jako pojišťovna s nejlepším 
cestovním pojištěním.

Již pošesté za sebou (2006–2011) 
jsme získali od Asociace českých 
pojišťovacích makléřů ocenění 
Pojišťovna roku.

Pomáháme nejen na Vašich cestách. 
Podporujeme Sdružení Linka bezpečí.

Společně pomáháme dětem řešit jejich problémy!

Jako specialisté nabízíme cestovní pojištění pro jakoukoli 
příležitost. Ve všech předních cestovních kancelářích, on-line na 
webu ERVpojistovna.cz i v naší centrále můžete kdykoli sjednat 
pojištění SingleTrip, které je k dispozici v mnoha variantách.

Uvažujete-li o nejlepším pojištění pracovních cest, vyberete si  
z rozsáhlé škály korporátního pojištění BusinessTravel uzpůso-
beného Vašim potřebám. 

Podrobnější informace o všech našich produktech Vám rádi  
poskytneme na naší klientské lince 221 860 860.

Proč cestovní pojištění
právě od nás

Silné mezinárodní zázemí
 �  jsme součástí jedné z největších světových finančních skupin 
mnichovské zajišťovny Munich re

 �  využíváme více než 100 let zkušeností celé naší skupiny 
sesterských cestovních pojišťoven

Specializace na cestovní pojištění
 �  nejširší pojistná ochrana na trhu

 �  srozumitelné podmínky pojištění s jasným vymezením 
případných výluk

Unikátní koncept péče o zákazníky
 �  rozsáhlé služby využijete před cestou, během ní  
i po návratu

 �  vlastní asistenční centrála dostupná po celém světě  
24 hodin denně, 7 dní v týdnu

 �  vlastní síť euro-Center na všech kontinentech k řešení  
situací přímo v místě pobytu

 �  vstřícná a bezkonkurenčně rychlá on-line likvidace škod  
(do 7 pracovních dnů)

evropský průkaz zdravotního pojištění

 �  Není ekvivalentem cestovního pojištění!

 �  Zajistí Vám lékařsky nezbytnou zdravotní péči na území 
Evropy, ale pouze ve státních zdravotnických zařízeních, 
navíc často s vysokou spoluúčastí pacienta na ošetření, léky, 
zdravotní pomůcky (např. ortézy) či hospitalizaci.

 �  V rámci EPZP nelze využít asistenční služby, tj. nezbývá 
Vám, než se spolehnout sami na sebe, na své organizační 
schopnosti a jazykové dovednosti. Sami hradíte např. výjezd 
lékaře, převoz do zdravotnického zařízení nebo mnohdy velmi 
nákladný transport zpět do ČR.

Cestovat bez pojištění 
může být drahé

Platební karta

 �  Nespoléhejte se na pojištění v rámci platební karty, aniž byste 
před odjezdem prověřili jeho obsah a rozsah.

 �  Prostudujte důkladně pojistné podmínky, zaměřte se na výlu-
ky z pojištění. Ověřte si, zda se pojištění vztahuje na všechny 
aktivity, které zamýšlíte podniknout. Zjistěte si, jestli se 
pojištění vztahuje i na ostatní členy rodiny. Někdy se mohou 
limity pro spolucestující lišit od limitů držitele karty.

 �  Zkontrolujte si, zda jsou limity pojistného plnění na  
jednotlivá rizika dostatečné.

příklady cen za ošetření

popis kde náklady

návštěva lékaře
žaludeční potíže 

Řecko 4 900 Kč

ambulantní ošetření  
vymknutá noha

rakousko 27 000 Kč

den léčení v nemocnici
napojení na přístroje

Francie 100 000 Kč

operace slepého střeva Španělsko 130 000 Kč

letecký ambulantní převoz Tunis - Praha 470 000 Kč

operace slepého střeva USA 500 000 Kč
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vlastní celosvětová síť pomoci přímo tam, kde nás můžete 
potřebovat.



Pojistné oPTiMAl STANdArd BASiC

1 rok Celý svět evropa evropa

osoba 4 980 Kč 2 980 Kč 1 980 Kč

Partner 6 380 Kč 3 780 Kč

rodina 7 680 Kč 4 580 Kč

oPTiMAl STANdArd BASiC

Přehled pojistného plnění (v Kč)                                        Územní rozsah: Celý svět evropa evropa

léčebné a související výlohy Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie
Kompenzace pobytu v nemocnici

10 000 000
24 000

120 000
20 000 1) 

3 000 000
24 000

120 000
20 000 1)

3 000 000
24 000

120 000
20 000 1)

Asistenční služby Aktivní asistence neomezeně neomezeně neomezeně
Převoz, přeložení a přeprava 3 000 000 1 000 000 1 000 000
Repatriace tělesných ostatků 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Náklady na pohřeb 150 000 150 000 150 000
Náklady na opatrovníka 150 000 150 000 150 000

Úraz Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

800 000
400 000

400 000
200 000

200 000
100 000

osobní věci Škoda na osobních věcech
Cestovní doklady
Nákup věcí při zpoždění zavazadel

60 000 30 000 15 000
20 000 2) 10 000 2)

20 000 3)

odpovědnost za škodu Škoda na zdraví
Škoda na majetku

12 000 000
6 000 000

4 000 000
2 000 000

Právní ochrana Náklady na právní zastoupení 400 000 200 000

odjezd Zmeškání
Zpoždění

5 000
5 000 4)   

Únos Únos dopravního prostředku 50 000 5)

Zrušení cesty
Storno

Úhrada stornopoplatků 
Stornopoplatky - navýšení na
Stornopoplatky - navýšení na
Zkrácení cesty
Přerušení cesty
Nevyužitá dovolená

20 000 6) 20 000 6)

40 000 6)

80 000 6)

20 000
50 000
20 000 1)

Zimní sporty
Winter

Škoda na zimním vybavení
Nájem náhradního vybavení
Prodloužení pobytu - lavina
Nevyužitá zimní dovolená
Odpovědnost za škodu

10 000
5 000

20 000
10 000

ano

2)

7)

1)

1)

9)

10 000
5 000

20 000
10 000

ano

2)

7)

1)

1)

9)

10 000
5 000

20 000
10 000

ano

2)

7)

1)

1)

8 )

Cesty autem
Car

Technická pomoc a odtah
Náhradní doprava a ubytování
Spoluúčast při dopravní nehodě

10 000
20 000

5 000

10 000
20 000

5 000

10 000
20 000

5 000

Pro golfisty
Golf

Škoda na golfovém vybavení
Nájem náhradního vybavení
Úhrada green fees
Hole-in-One
Odpovědnost za škodu

30 000
15 000
10 000
10 000

ano

2)

1)

2)

9)

Pro cyklisty
Bike

Škoda na cyklistickém vybavení
Nájem náhradního vybavení

30 000
15 000

2)

1)

Pro domácí mazlíčky
Pet

Veterinární výlohy
Odpovědnost za škodu na zdraví
Odpovědnost za škodu na majetku

50 000
200 000
100 000

2)

rizikové sporty
Sport

Provozování rizikových sportů
Škoda na sportovním vybavení
Odpovědnost za škodu

ano
30 000

ano

 

2)

9)

Pracovní cesty
Business

Trvalé následky úrazu - navýšení na
Úmrtí následkem úrazu - navýšení na
Škoda na os. věcech - navýšení na
Odcizení hotovosti
Náhradní pracovník
Alternativní doprava

1 600 000
800 000

80 000
5 000

150 000
20 000

6)

MultiTrip

obsaženo v pojištění
lze pojistit za příplatek

1) 2 000 Kč za den
2) spoluúčast 1 000 Kč
3) 10 000 Kč za každých  

12 hodin
4) 1 000 Kč za každých 6 hodin
5) 10 000 Kč za každých 

24 hodin

6) spoluúčast 20 %  
(min. 1 000 Kč)

7) 1 000 Kč za den
8) plnění do výše limitu

u varianty STANDARD
9) plnění jako u základního 

pojištění odpovědnosti 
za škodu

Poznámky: (dílčí plnění, spoluúčasti)

 �  Pro případ zrušení cesty (Storno) 
Zajistí Vám odpovídající plnění při úhradě stornopoplatků.

 �  Pro zimní sportovce (Winter) 
Zahrnuje nájem náhradního vybavení, kompenzaci při nevyužití 
dovolené a odpovědnost za škodu.

 �  Pro automobilisty (Car) 
Úhrada nákladů na přivolání havarijní či odtahové služby, na ná-
hradní dopravu či ubytování v případě poruchy vozidla.

 �  Pro golfisty (Golf) 
Pojištění golfového vybavení, jeho nájem, stornované green fees, 
Hole-in-One a případné škody, kterou při hře způsobíte.

 �  Pro cyklisty (Bike) 
Úhrada škody na jízdním kole a dalším cyklistickém vybavení, 
případný nájem náhradního vybavení.

 �  Pro majitele domácích mazlíčků (Pet) 
Ušetřete si starosti i finance jak při veterinární péči, tak v případě 
škody, kterou může způsobit Vaše zvířátko v zahraničí.

 �  Pro vyznavače rizikových sportů (Sport) 
Vhodné pro ty, kteří provozují adrenalinové sporty, například rafting, 
surfing, potápění, paragliding, horolezectví či další sporty.

 �  Pro pracovní cesty (Business) 
Přinese Vám navýšená plnění i ochranu proti dalším specifickým 
rizikům na Vašich cestách.

osoba: do 70 let (starší osoby musí kontaktovat pojišťovnu)
Partner: manžel/manželka, druh/družka
rodina: 1–2 osoby do 70 let cestující s 1–3 dětmi do 18 let,
evropa: všechny evropské státy včetně Pobaltí s výjimkou 
ostatních států na území bývalého SSSR, všechny státy na pobřeží 
Středozemního moře

Cena základního pojištění

Cena připojištění na osobu

Pro řadu dalších rizik 
si vyberte připojištění

Proč celoroční pojištění
 �  nejširší pojistná ochrana na českém trhu

 �  léčebné výlohy až do výše 10 000 000 Kč

 �  neomezený počet cest během roku (jedna cesta až 45 dní)

 �  členové rodiny mohou cestovat i samostatně

 �  včetně pojištění zrušení cesty (letenky i ubytování)  
u varianty optimal

 �  asistenční služby v češtině NONSTOP

 �  široký výběr připojištění pro řadu dalších rizik

 �  ušetří čas a starosti s vyřizováním pojištění před  
každou cestou

 �  individuální přístup pro osoby starší 70 let

 �  lze sjednat kdykoliv s platností na 365 dní

 �  snadné sjednání on-line na www.ervpojistovna.cz

Připojištění oPTiMAl STANdArd BASiC

Storno (20 000) obsahuje 890 Kč

Storno (40 000) 1 290 Kč

Storno (80 000) 2 590 Kč

Winter obsahuje 490 Kč 490 Kč

Car obsahuje 390 Kč 390 Kč

Golf 1 890 Kč

Bike 2 190 Kč

Pet 1 690 Kč

Sport 2 490 Kč

Business 1 790 Kč


