1. POJIŠTĚNÍ TURISTA – BEZ OMEZENÍ VĚKU A NÁRODNOSTI

Územní platnost SVĚT
Pojištění léčebních výloh
Pojištění zavazadel
Úrazové pojištění
Nezbytné léčení
Trvalé následky
Smrt úrazem
Pojištění odpovědnosti za škodu
Škoda na zdraví
Škoda na věci
Škoda finanční
Pojištění storna cesty
Pojištění přerušení cesty
Kompenzace nevyužité dovolené
Sazby na osobu a den

Územní platnost EVROPA
Pojištění léčebních výloh
Pojištění zavazadel
Úrazové pojištění
Nezbytné léčení
Trvalé následky
Smrt úrazem
Pojištění odpovědnosti za škodu
Škoda na zdraví
Škoda na věci
Škoda finanční
Pojištění storna cesty
Pojištění přerušení cesty
Kompenzace nevyužité dovolené
Sazby na osobu a den

Svět
(Rozsah 01)
6 000 000
20 000

turistika
Svět
Svět
(Rozsah 02)
(Rozsah 03)
6 000 000
6 000 000
20 000
20 000

Svět
(Rozsah 04)
6 000 000
20 000

20 000
200 000
100 000

20 000
200 000
100 000

20 000
200 000
100 000

20 000
200 000
100 000

2 000 000
1 000 000
500 000

2 000 000
1 000 000
500 000
50 000
20 000
15 000

2 000 000
1 000 000
500 000
100 000
20 000
15 000

2 000 000
1 000 000
500 000
150 000
20 000
15 000

60

60 + 490

60 + 890

60 + 1290

Evropa
(Rozsah 05)
3 000 000
20 000

turistika
Evropa
(Rozsah 06)
3 000 000
20 000

Evropa
(Rozsah 07)
3 000 000
20 000

20 000
200 000
100 000

20 000
200 000
100 000

20 000
200 000
100 000

2 000 000
1 000 000
500 000

2 000 000
1 000 000
500 000
30 000
20 000
15 000

2 000 000
1 000 000
500 000
80 000
20 000
15 000

40

40 + 240

40 + 490
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2. POJIŠTĚNÍ STORNA LETENKY – BEZ OMEZENÍ VĚKU A NÁRODNOSTI
Storno letenky do 10.000,‐ Kč (Rozsah 01) ....................................... 300,‐ Kč
Storno letenky do 30.000,‐ Kč (Rozsah 02) ....................................... 700,‐ Kč
Storno letenky do 50.000,‐ Kč (Rozsah 03) ....................................... 1.000,‐ Kč

3. ROČNÍ POJIŠTĚNÍ pro OSOBY do 69‐ti LET včetně, tj. lze sjednat nejpozději v den 69. narozenin
Roční pojištění (léčebné výlohy do 1 mil. Kč) .................................. 4.500,‐ Kč

Název typu pojištění
Územní platnost
Typ cesty
Pojištění léčebných výloh
Pojištění cestovních zavazadel
Úrazové pojištění
nezbytné léčení
trvalé následky
smrt úrazem
Pojištění odpovědnosti za škodu občana
škody na zdraví
škody na věci
škody finanční
Pojištění storna cesty
Pojištění přerušení cesty
Pojištění nevyužité dovolené

Rozsah 01
svět
turistika, pracovní cesta, rekreační sport
100 000 000
20 000
20 000
200 000
100 000
2 000 000
1 000 000
500 000
‐
‐
‐

Samostatné storno k ročnímu pojištění ‐ lze sjednat pouze k ročnímu pojištění!
Samostatné storno do 30.000,‐ Kč (Rozsah 01) ............................... 550,‐ Kč
Samostatné storno do 50.000,‐ Kč (Rozsah 02) ............................... 990,‐ Kč
Samostatné storno do 100.000,‐ Kč (Rozsah 03) ............................. 1.990,‐ Kč
Samostatné storno do 150.000,‐ Kč (Rozsah 04) ............................. 2.990,‐ Kč
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Informace a rady pro cestovatele

Pobyt v zahraničí a situace spojená s onemocněním COVID-19
Cestovní pojištění v souvislosti s onemocněním COVID-19 hradí náklady spojené léčbou pouze za
předpokladu, že k nákaze došlo v zahraničí v tzv. bezproblémové lokalitě. Jde tedy o místo,
kam MZV ČR nevydalo varování nebo doporučení necestovat z důvodu onemocnění COVID-19.
V lokalitě, kam MZV ČR vydalo varování nebo doporučení necestovat i nadále pojištění léčebných
výloh (a všechna ostatní pojištění) kryje ostatní situace, které se netýkají nákazy
onemocněním COVID-19, a to v rozsahu pojistných podmínek.
Kdy nelze cestovní pojištění uplatnit?
V případě vycestování do lokality, kam MZV ČR vydalo varování nebo doporučení necestovat, se
cestovní pojištění nevztahuje na škodní události, které nastaly v souvislosti s onemocněním COVID19.
Taková cesta do dané země či regionu/provincie je tzv. na vlastní nebezpečí. Doporučujeme se
takovému jednání vyhnout. Náklady na léčbu, hospitalizaci atd. si za těchto okolností bude muset
cestovatel řešit z vlastních zdrojů!
Pokud se klient v zahraničí ocitne v nařízené karanténě z preventivních důvodů nebo bude
muset podstoupit preventivní test (nebude prokázáno onemocnění COVID-19), pak takové
náklady pojišťovna v rámci cestovního pojištění nehradí, stejně tak jako spolucestujícím osobám,
u kterých nebude onemocnění prokázáno.
Pojištění storno cesty – nenastoupení na cestu z důvodu z obavy onemocněním COVID-19
Samotná obava z nákazy onemocněním COVID-19 v zemích či oblastech, do
kterých nebylo vydáno varování nebo doporučení necestovat, není důvodem pro vznik pojistné
události. Pojištění stornovacích poplatků v tomto případě nelze uplatnit.
Nejčastější otázky a odpovědi
Když onemocním COVID-19 v zemi, pro kterou MZV ČR nevydalo varování nebo doporučení
necestovat, jak mi pomůže cestovní pojištění?
V takovém případě hradíme veškeré náklady, které s léčbou onemocnění COVID-19 v dané zemi
nebo lokalitě vzniknou. Toto riziko za výše zmíněných podmínek naše pojištění léčebných výloh (ale
i dalších pojištění) zcela kryje.
Co když se mi stane něco v místě, kam MZV ČR doporučuje necestovat, ale nesouvisí to s
koronavirem COVID-19?
Pro tyto případy vám cestovní pojištění (respektive pojištění léčebných výloh či pojištění dalších
rizik) náklady kryje. Příkladem může být situace, kdy si při lyžování v Rakousku pohmoždíte kolenní
vazy nebo se jinak zraníte.
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Když onemocním COVID-19 nebo mám nařízenou karanténu v ČR
V takovém případě pro klienta platí Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění storna cesty pro
nově vzniklé poruchy zdraví. Klient si musí nechat vystavit neschopenku od svého lékaře, nebo
potvrzení o nařízení karantény příslušnou hygienickou stanicí.
Tiskopis vystavuje výhradně ošetřující lékař a v případě zaměstnance je vždy spojen s pracovní
neschopností – postup níže
Potvrzení o nařízení karantény
Tiskopis vystavuje výhradně orgán ochrany veřejného zdraví (ošetřující lékař) při nařízení karantény
I. díl tiskopisu – oznámení o nařízení karantény – zaměstnanec odevzdává svému zaměstnavateli,
u kterého se uplatňuje nárok na náhradu mzdy za prvních 14 kalendářních dnů trvání karantény.
II. díl tiskopisu – hlášení OSSZ o nařízení karantény – odesílá příslušný orgán ochrany veřejného
zdraví (ošetřující lékař) příslušné OSSZ.
III. díl tiskopisu – potvrzení o nařízení karantény pro uplatnění nároku na nemocenské – podávají
zaměstnanci v případě karantény delší než 14 kalendářních dnů u svého zaměstnavatele, který jej
předá příslušné OSSZ. Osoby dobrovolně nemocensky pojištěné podávají tento díl tiskopisu přímo
u příslušné OSSZ (dle § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.).
IV. díl tiskopisu – oznámení o ukončení karantény – podávají zaměstnanci u svého zaměstnavatele,
který jej předá příslušné OSSZ. Osoby dobrovolně nemocensky pojištěné podávají žádost přímo
u příslušné OSSZ. Tento díl tiskopisu se neodevzdává OSSZ, pokud karanténa trvala méně než 15
kalendářních dnů.
díl tiskopisu – hlášení OSSZ o ukončení karantény – odešle orgán ochrany veřejného zdraví
(ošetřující lékař)

Které země nebo lokality jsou aktuálně problematické?
Aktuální doporučení necestovat, které vydalo MZV ČR, se průběžně aktualizují na jeho oficiálním
webu. Doporučujeme ho průběžně sledovat.
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/index.html
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Cestovní pojištění ERV Evropské v nabídce naší kanceláře
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás!
Limity pojistného plnění (v Kč)

Complex

Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník
Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu
Škoda na osobních věcech
Zpoždění zavazadel
Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení

Complex

Evropa

Územní rozsah
Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie

Complex Plus

Celý svět

3 000 000
24 000
120 000

3 000 000
24 000
120 000

6 000 000
24 000
120 000

6 000 000
24 000
120 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000

200 000
100 000

200 000
100 000

400 000
200 000

400 000
200 000

18 000

18 000

1)

2 000 000
1 000 000
200 000

1)

2 000 000
1 000 000
200 000

Nevyužitá dovolená

30 000
10 000

1)
2)

6 000 000
3 000 000
200 000

Zmeškání odjezdu
Zpoždění odjezdu
Stornopoplatky
Přerušení cesty

Complex Plus

5 000
5 000

1)
2)

6 000 000
3 000 000
200 000
3)

5 000
5 000

3)

30 000
50 000

4)

80 000
50 000

4)

50 000
50 000

4)

80 000
50 000

4)

8 000

5)

8 000

5)

16 000

6)

16 000

6)

Zimní sporty

ne

Cena za osobu

ne

Evropa

do 5 dní

290 Kč

do 24 dní

490 Kč

ano

ano

Celý svět
890 Kč

990 Kč

Pokud cena zájezdu na dospělou osobu přesáhne limit uvedený u stornopoplatků varianty Complex (30, resp. 50 tis. Kč),
je nutné zvolit variantu Complex Plus.
Vysvětlivky:
1) spoluúčast 500 Kč 2) 5 000 Kč za každých 12 hodin 3) 1 000 Kč za každých 6 hodin
4) spoluúčast 20 % 5) 1 000 Kč za den 6) 2 000 Kč za den

Tato inzerce má pouze informativní charakter.
Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

www.ervpojistovna.cz

30 000
10 000

1 190 Kč

Novinka!
XTRA
Připojištění E
VID-19
pro případ CO

Zbrusu nové připojištění Extra od ERV Evropské
Pro klienty cestovních kanceláří
ERV Evropská přichází s připojištěním, které se vztahuje na širokou škálu problémů spojených
s nemocí COVID-19. Neomezujeme se pouze na výlohy na léčení v zahraničí, platí i při nutnosti
zrušení cesty (storna) nebo neplánovaného pozdějšího návratu ze zahraničí domů.
Proč si vybrat připojištění Extra
Naše připojištění Extra řeší více situací spojených s COVID-19 než běžná cestovní pojištění na trhu.
Běžné COVID
pojištění na trhu

Na jaké potíže cestujících se pojištění vztahuje
Léčebné výlohy

Náklady na Vaše léčení při onemocnění COVID-19

Stornopoplatky
(Zrušení cesty z uvedených důvodů)

Vaše onemocnění COVID-19

Připojištění EXTRA
ERV Evropské

Nesplnění zdravotních podmínek pro vycestování
Náklady na náhradní ubytování

Znemožnění návratu

Náklady na zpáteční cestu do vlasti

Konkrétní situace, kdy připojištění Extra pomůže


Jste již v zahraničí a prokáže se u Vás nemoc COVID-19, přičemž Vás umístí do nemocnice nebo karantény.



Před zahraniční cestou (ještě v ČR) se u Vás potvrdí onemocnění COVID-19, takže nemůžete vycestovat.



Na začátku Vaší dovolené Vás kvůli nevyhovujícímu zdravotnímu stavu (nejčastěji kontrola na letišti) nevpustí ještě
v ČR do letadla a tím přijdete o svůj zájezd.



Jste v zahraničí a před nebo při návratu nesplníte zdravotní požadavky nebo Vás umístí do karantény a tím nestihnete
svůj původní termín cesty zpět.

Co Vám uhradíme
(limity v Kč)
Rizika

Cíl cesty

Léčebné výlohy
Stornopoplatky

L-EXTRA-2006

1)

Svět

Ubytování

7 500

1)

15 000

1)

Doprava

7 500

1)

15 000

1)

Kolik to bude stát
Vysvětlivka:

Evropa

dle limitů základního pojištění

1)

Znemožnění návratu

Připojištění Extra nelze sjednat samostatně, vždy pouze jako
doplněk stávajícího cestovního pojištění. K některým druhům
cestovního pojištění se dodatečně sjednává pouze část tohoto
připojištění, protože zbylé jsou již obsaženy v základu cestovního pojištění.

Připojištění EXTRA

spoluúčast 20 %

290 Kč

590 Kč

Cestovní pojištění
Informační dokument o pojistném produktu
Společnost:

ERV Evropská pojišťovna, a. s. , ČR

Produkt:

Cestovní připojištění Extra

Úplné předsmluvní a smluvní informace naleznete v pojistné smlouvě a pojistných podmínkách.

O jaké pojištění se jedná?
Připojištění Extra slouží pro nečekané situace, které mohou nastat Vám či Vašim spolucestujícím v důsledku výskytu onemocnění COVID-19
v průběhu Vaší cesty z České republiky do zahraničí i před jejím nastoupením. Toto připojištění nelze sjednat samostatně, vždy pouze jako doplněk
Vašeho stávajícího cestovního pojištění. K některým druhům cestovního pojištění se dodatečně sjednává pouze část tohoto připojištění, protože
zbylé jsou již obsaženy v základu cestovního pojištění.

Co je pojištěno?

Co není pojištěno?

léčebné výlohy spojené s léčbou onemocnění
COVID-19,

úmyslné jednání,

zrušení cesty (stornopoplatky) z důvodu:

požití či požívání alkoholu, omamných či psychotropních látek,

chronické nemoci,

onemocnění COVID-19,
nesplnění zdravotních podmínek pro
vycestování,

duševní poruchy či psychická onemocnění,
cesty do válečných oblastí,

znemožnění návratu:

vyšší moc a jiné neodvratitelné události,

náklady na náhradní ubytování,
náklady na náhradní cestu.

plošný zásah státní moci nebo veřejné správy.

Existují nějaká další omezení?
limity pojistného plnění, případně spoluúčasti,
platnost pouze mimo Českou republiku, s výjimkou
pojištění zrušení cesty,
platnost pouze na situace, které nastanou
cestujícím,
možnost snížit pojistné plnění o polovinu při cestě
do oblasti zařazené do seznamu oblastí se zvýšeným bezpečnostním rizikem,
možnost snížit pojistné plnění o polovinu při cestě
do oblasti, kde politická, zdravotní či jiná situace
může vyvolávat obavy z cestování,
	ukončení platnosti pojištění při změně
bezpečnostní situace v destinaci.

Kde pojištění platí?
 V zeměpisné oblasti, pro niž bylo sjednáno (Evropa nebo celý svět).

Jaké mám povinnosti?





V jakékoli tísňové situaci se obraťte na naši asistenční službu a řiďte se jejími pokyny.
Udělejte maximum pro odvrácení nebo zmenšení rozsahu škody.
Neprodleně nám oznamte, že Vám nastala škoda.
Důkladně vyplňte škodní protokol, přiložte originály dokladů, a co nejlépe popište okolnosti vzniku škody.

Kdy a jak mám zaplatit?
 Pojistné uhraďte ještě před nastoupením cesty. Jen tak vznikne pojistná smlouva.

Kdy pojištění začíná a končí?
 Pojištění jednotlivé cesty začíná a končí okamžikem překročení hranice České republiky.
 Pojištění zrušení cesty vzniká okamžikem zaplacení pojistného a trvá do okamžiku nástupu cesty.
 Pojištění obvykle končí uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno.

Jak mohu vypovědět smlouvu?
 Do 2 měsíců od sjednání. Pojištění ukončíme do 8 dní od přijetí výpovědi.

 Do 2 měsíců od zjištění, že jsme porušili zásady rovného zacházení.
Pojištění ukončíme do 8 dní od přijetí výpovědi.

www.ERVpojistovna.cz

IP-CPE-2006

 Do 3 měsíců od oznámení pojistné události.
Pojištění ukončíme do 30 dní od přijetí výpovědi.

