Pojištění
členů České unie sportu
a jejich rodinných
příslušníků na soukromé
cesty

klikni pro
slevu 20 %

Pro koho je pojištění soukromých cest vhodné?
 osoby, které vyžadují nejvyšší standard služeb s maximální péčí
 pro ty, kdo chtějí snadno rozhodovat o nejvhodnější variantě pojištění podle účelu cesty
 rodiny s dětmi, které mají až do 18 let slevu 50 %
 pro mladé připraven mimořádně výhodný balíček S batohem do 28
 všechny, kteří ocení možnost rozšíření pojištění zrušení cesty (storna)

www.ERVpojistovna.cz/cs/ceska-unie-sportu

Proč nové pojištění soukromých cest SBALENO?





jednorázové individuální cestovní pojištění až na 90 dní
lze zvolit variantu se spoluúčastí nebo bez ní
na cesty do Evropy i celého světa podle typů cest a rozsahu pojištění
lze rozšířit o balíček ERV Plus nebo pojištění zrušení cesty (storna)

Sbaleno
klikni pro
slevu 20 %
Cena pojištění v Kč

S batohem do 28

K moři

Za poznáním

Na lyže

Na maximum

Osoba do 28 let

Osoba 18 - 69 let

Osoba 18 - 69 let

Osoba 18 - 69 let

Osoba 18 - 69 let

Ceny před slevou 20%
Délka cesty

Evropa

Celý svět

Evropa

Celý svět

Evropa

Celý svět

1-5 dní

190

270

290

430

350

6-10 dní

290

390

420

630

11-17 dní

420

590

620

920

Evropa

510

390

510

760

750

1 110

Celý svět

Evropa

Celý svět

660

870

1 370

570

980

1 290

2 040

840

1 440

1 890

2 980

Evropa: všechny evropské státy včetně Pobaltí s výjimkou ostatních států na území bývalého SSSR, všechny státy na pobřeží Středozemního moře
Pojištění lze sjednat i na delší pobyty 18-24, 25-31, 32-45, 46-60, 61-90 dní. K dispozici jsou také tarify pro děti do 18 let a seniory starší 70 let.
Limity pojistného plnění a kompletní ceník naleznete na www.ERVpojistovna.cz.

Možnosti rozšíření pojištění
Zrušení cesty (storno)

Balíček ERV Plus

Rozšiřte cestovní pojištění o pojištění storna pro případ, že budete muset
letenku, ubytování nebo zájezd náhle zrušit.

Doplňte si pojištění Sbaleno o atraktivní balíček ERV Plus, který se vztahuje na mnoho dalších a často opomíjených rizik.

 maximální částka je 240 000 Kč na pojistnou smlouvu, resp. rodinu
nebo spolucestující
 nově rozšířeno o další důvody jako rozvod či opravný termín zkoušky
 možnost sjednat až 3 dny po uhrazení cestovních služeb,
nejpozději však 14 dní před odjezdem
3%

z celkové ceny cestovních služeb (zájezdu nebo
letenky, ubytování, jízdenky, pronajatého vozu apod.)

 lze sjednat i samostatně bez základního cestovního pojištění,
a to i na cesty v rámci ČR (4 % z ceny služeb, minimálně však 200 Kč)

Limity pojistného plnění v Kč
zpoždění zavazadel (nákup věcí) 4)
odjezd - zmeškání / zpoždění 3)
nevyužitá dovolená 1)
zkrácení / přerušení cesty
cestovní doklady
právní ochrana
cesta autem - náhradní doprava a ubytování

mazlíčci - odpovědnost za škodu na zdraví / majetku

Cena za osobu za každých 30 dní

Jak sjednat, kde koupit?

Kontakty

 pojištění lze velmi jednoduše sjednat on-line přes
prolink ve vašem firemním intranetu nebo přes:

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

pro bližší informace se obraťte na odpovědnou osobu
ve vaší společnosti

10 000
20 000 / 50 000
10 000
300 000
20 000
5 000

cesta autem - spoluúčast
mazlíčci - ošetření

www.ERVpojistovna.cz/cs/ceska-unie-sportu

10 000
5 000 / 5 000

15 000
30 000 / 30 000
99 Kč

