
Pro koho je pojištění na pracovní cesty vhodné?
 �  velké i malé firmy na krátkodobé i dlouhodobé pobyty v zahraničí

 �  státní a veřejné instituce, které chtějí minimalizovat svoji administrativu

 �  podnikatele, kteří vyžadují profesionální péči a chtějí rozhodovat o rozsahu svého pojištění

 �  firmy, které potřebují pojištění šité na míru včetně krytí specifických rizik

 �  cestovatele do neobvyklých destinací (polární expedice,  humanitární mise apod.)
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Proč BusinessTravel Insurance (BTI)?

 �  vysoká flexibilita produktu umožňuje individuální kombinaci rizik a různou výši pojistného plnění
 �  pojištění nabízí dvě varianty administrace

 �  s ohlašováním - pro přesnou evidenci cest a čerpání pojistného v průběhu roku zvolte ohlašovací formu;  
jednotlivé cesty pak jednoduše hlásíte přes internet nebo telefonicky

 �  bez ohlašování - pro nulovou administrativu během roku zvolte variantu bez ohlašování jednotlivých cest;  
pojistné vypočítáme dle Vašeho cestovního plánu uvedeného v dotazníku

 �  vlastní celosvětová asistence Euro-Center je připravena aktivně pomoci 24 hodin denně 7 dní v týdnu

Jak sjednat, kde koupit?

 �  pro přípravu individuálního řešení se obraťte na svého pojišťovacího 
poradce nebo na kteréhokoli z našich kolegů

 �  ke sjednání pojištění stačí vyplnit dotazník, na jehož základě Vám sdělíme 
také výši pojistného

Další výhody pojištění BTI 

 �  rychlá a vstřícná likvidace škod on-line
 �  přístup na náš klientský portál Voyage Information Portal s aktuální 

bezpečnostní a zdravotní situací o navštěvované destinaci

Co je nového v BTI?

 �  ve spolupráci se specializovanou pojišťovnou          Vám přinášíme 
pojištění právní ochrany a komplexní právní servis 

 �  úhrada stornopoplatků za jednotlivé služby (letenky, ubytování, transfery atd.)
 �  výhodné pojištění tuzemských pracovních cest  

včetně teambuildingových akcí apod.

Jaká rizika jsou v BusinessTravel 
Insurance kryta?

 �  léčebné a související výlohy

 �  asistenční služby

 �  speciální přístupy (V.I.P. portál, 
možnost sjednat RiskPlus)

 �  opatrovník

 �  úraz (trvalé následky úrazu 
i úmrtí následkem úrazu)

 �  osobní a firemní věci

 �  zpoždění zavazadel

 �  odpovědnost za škodu 
(na zdraví i na majetku)

 �  právní ochrana a kauce

 �  přerušení cesty (včetně vyslání 
náhradního pracovníka)

 �  náhradní doprava

 �  bezpečnostní rizika 
(únos, teroristický čin, náklady 
na ubytování)

 �  cesta autem (odtah a náhradní 
doprava/ubytování)

 �  připojištění právní ochrany D.A.S.

 �  zrušení cesty

Kontakty

ERV pojišťovna, a. s. 
Křižíkova 237/36a, 186 00  Praha 8 
tel.: 221 860 860 
korporatni@ervpojistovna.cz
www.ervpojistovna.cz

Kolik zaplatíte?

 �  pojistné je individuálně kalkulováno na základě Vámi vybraného rozsahu 
pojištění, počtu procestovaných dní a dalších faktorů a pohybuje se  
od 40 Kč v základní variantě


