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Cestovní
pojištění



Vždy něco navíc
   Vyrážíte autem po své ose? Pomůžeme vám 

při nehodě i poruše. Zaplatíme například  
opravu na místě, odtah do servisu nebo  
vaši cestu zpět domů.

  Máte strach, že budete muset dovolenou  
zrušit? Pojistíme vám stornopoplatky.  
Pojištění například platí, pokud jste měli  
dopravní nehodu a nestihli kvůli ní odlet nebo 
jste neplánovaně v nemocnici.

  Půjčujete si auto v zahraničí?  
Pojistíme vám spoluúčast. Když totiž máte  
u půjčovny pojištěné auto, tak je běžné, že část 
peněz za způsobenou škodu platíte ze svého. 

Na co vás pojistíme?

Běžné cesty

 Pracovní cesty – ať už manuální,  
nebo administrativní

 Rizikové sporty

Jaké cestovko si vybrat?
Krátkodobé. Jedna dovolená nebo služebka.

Opakované výjezdy. Cestovko na celý rok pro ty, 
kteří jezdí do zahraničí často, nikdy ale ne na víc 
než 90 dní v kuse.

Celoroční. Pro ty, kteří jsou zahraničí víc než doma. 
Klidně i celý rok.

Postaráme se o vás 
u sousedů  
i na konci světa

Cestovní pojištění sjednáte 
on-line a platí okamžitě
Řešíte cestovní pojištění na poslední chvíli? 

U nás jste pojištěni od okamžiku, kdy zaplatíte.  
Bez zbytečného papírování. Klidně tedy můžete dát 
kufry, psa a děti do auta a cestovko sjednat  
přes mobil.

Nebalíčkujeme
Nenutíme vám žádné balíčky,  
prostě si vyberete jen to, co chcete. 

Také rizikové sporty si pojistíte jen na 
dny, kdy budete skutečně sportovat. 
A to klidně i v průběhu dovolené.

Cestovní pojištění  
s nejvyššími limity na trhu

  U léčebných výloh si můžete zvolit limit  
3 mil. Kč, 6 mil. Kč, nebo neomezený, který vám 
uhradí účty za lékaře v jakékoliv výši.

  Akutní zubní ošetření do limitu 30 000 Kč.

   Fyzioterapie doporučená lékařem  
do 150 000 Kč.

  Odpovědnost s limitem 25 mil. Kč na škody na 
zdraví a 10 mil. Kč na škody na majetku.

  Úrazové pojištění s limitem 1 mil. Kč na trvalé 
následky a 500 000 Kč v případě smrti  
následkem úrazu.

  Až 60 000 Kč na odcizení nebo poškození  
zavazadel.

  300 000 Kč na právní pomoc. Evropa Svět ČR


