
Pojištění na cesty
po celý rok

evropska.cz

Multi Trip

Seznamte se
s našimi dalšími produkty.

Jako specialisté nabízíme cestovní pojištění pro jakoukoli příleži-
tost. Ve všech předních cestovních kancelářích i v naší centrále 
můžete kdykoli sjednat pojištění SingleTrip, které je k dispozici 
v mnoha variantách.

Uvažujete-li o nejlepším pojištění zaměstnanců Vaší společnosti, 
vyberete si z rozsáhlé škály korporátního pojištění BusinessTravel, 
které uzpůsobíme Vašim potřebám.

Podrobnější informace o všech našich produktech Vám rádi 
poskytneme na naší zákaznické lince.

Evropská Cestovní Pojišťovna je dceřinou společností stejnojmenné 
dánské, německé a rakouské pojišťovny. Jako tradičního specia-
listu na cestovní pojištění ji v roce 2009 odborná veřejnost jak 
v cestovním ruchu, tak i mezi pojišťovacími makléři opakovaně 
zvolila Pojišťovnou roku.

Pomáháme nejen na Vašich cestách.
Podporujeme Sdružení Linka bezpečí.

Společně pomáháme dětem 
řešit jejich problémy!

Evropská Cestovní Pojišťovna, a. s.
Křižíkova 237/36a, 186 00  Praha 8
Pojištění on-line na www.evropska.cz 
Zákaznická linka 221 860 860
klient@evropska.cz
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Pouze kvalitní pojištění
je dobrá investice.

�Ačkoli máte v Evropské unii nárok na zdravotní péči ze svého 
zákonného zdravotního pojištění, nebývá to péče bezplatná – 
– ve většině zemí musíte uhradit nemalou spoluúčast v hotovosti!

Mějte na paměti, že onemocnění nebo úraz mohou být spojeny 
s dalšími náklady (prodloužení pobytu, repatriace apod.); jejich 
úhradu kvalitní cestovní pojištění zahrnuje!

V rámci Evropského průkazu zdravotního pojištění nemáte 
možnost využít žádné asistenční služby; s cestovním pojištěním
se nemusíte ničeho obávat – asistenční služba Vám pomůže  
v jakékoli tísňové situaci!

Platební karta
není prvotně určena k pojištění

Na pojištění obsažené v platebních kartách není rozumné  
se automaticky spoléhat – jeho často limitované pojistné 
podmínky si proto před cestou do zahraničí důkladně prostudujte.

g��Limity plnění jsou mnohdy nedostačující a při pojistné události 
může zákazník značnou část nákladů nést sám

g��Pojištění bývá vázáno na aktivaci karty úhradou části nákladů 
na cestu apod

g��Pojištění u platebních karet může obsahovat vysoké spoluúčasti

Proč cestovní pojištění
právě od nás?

Silné mezinárodní zázemí
g��jsme součástí jedné z největších světových finančních skupin 

mnichovské zajišťovny Munich Re

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

Specializace na cestovní pojištění
g�poskytujeme nejširší pojistnou ochranu na trhu

g��naše pojistné podmínky jsou srozumitelné s jasným 
vymezením výluk

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

g��naše vlastní asistenční centrála Vám pomůže v tísni kdekoli 
na světě

g��jedinečná síť Euro-Center ve všech hlavních turistických 
destinacích Vám pomůže přímo na místě

g��zaručujeme vstřícnou a rychlou likvidaci škod,
a to i přes internet



Multi Trip

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

6 000 000
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
Převoz, přeložení a přeprava
Repatriace tělesných ostatků
Náklady na pohřeb
Náklady na opatrovníka

neomezeně
3 000 000
1 000 000

150 000
150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000
150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

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
20 000
20 000

2)

3)

30 000
10 000 2)

15 000

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 20 000 6) 20 000 6)

Stornopoplatky - navýšení na 40 000 6)

Stornopoplatky - navýšení na 80 000 6)

Zkrácení cesty
Přerušení cesty
Nevyužitá dovolená

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 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
10 000

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)

Multi Trip

Vysvětlivky:

obsaženo v pojištění

lze připojistit za příplatek
exkluzivně jen u nás

Poznámky:
(dílčí plnění, spoluúčasti)

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

Pojistné OPTiMAL STANDARD BASiC

1 rok Celý svět Evropa Evropa

Osoba 4 980 2 980 1 980

Rodina (partneři) 7 680

Pojištění on-line na evropska.cz Vy cestujete, my se staráme

g��Pro případ zrušení cesty (Storno)
Sjednejte připojištění, které Vám zajistí odpovídající plnění 
při úhradě stornopoplatků. 

g��Pro zimní sportovce (Winter)
Lyžujete rádi? Toto připojištění zahrnuje také nájem náhradního 
vybavení nebo kompenzaci při nevyužití dovolené.

g��Pro automobilisty (Car)
Cestujete-li do zahraničí autem, oceníte například úhradu 
nákladů na přivolání havarijní či odtahové služby, na náhradní 
dopravu anebo ubytování v případě poruchy vozidla.

g��Pro golfisty (Golf)
Unikátní produkt, s nímž si pojistíte nejen golfové vybavení, 
jeho nájem nebo stornované green fees, ale také Hole-in-One 
a případnou škodu, kterou při hře způsobíte.

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

g��Pro vyznavače rizikových sportů (Sport)
Rádi provozujete adrenalinové sporty, například rafting, surfing,
potápění, paragliding nebo horolezectví? Pak se Vám vyplatí 
toto připojištění, které se vztahuje i na řadu dalších sportů.

g��Pro pracovní cesty (Business)
Jezdíte často na pracovní cesty? Připojištění Business Vám 
přinese navýšená plnění i ochranu proti dalším specifickým 
rizikům.

Osoba: mladší 70 let
rodina: 1–2 osoby do 70 let cestující s 1–3 dětmi do 18 let,  
přičemž jednotlivé osoby mohou cestovat samostatně
Evropa: všechny evropské státy včetně Pobaltí s výjimkou 
ostatních států na území bývalého SSSR, všechny státy na  
pobřeží Středozemního moře

Cena základního pojištění (v Kč)
Cena připojištění na osobu (v Kč)

Pro řadu dalších rizik 
si vyberte připojištění.

Připojištění OPTimal STandard BaSic

Storno (20 000) obsahuje 890

Storno (40 000) 1 290

Storno (80 000) 2 590

Winter obsahuje 490 490

Car obsahuje 390 390

Golf 1 890

Pet 1 690

Sport 2 490

Business 1 790

Nejvýhodnější
je celoroční 
pojištění
g��s MultiTripem není počet cest během celého roku nijak omezen 

a jedna cesta může trvat až 45 dní

g��s MultiTripem získáte nejširší pojistnou ochranu na trhu

g��s MultiTripem jste pojištěni na každou, i neplánovanou 
zahraniční cestu během roku

g��MultiTrip sjednáte velmi výhodně také pro své rodinné 
příslušníky, ti pak mohou cestovat i samostatně

g��MultiTrip lze sjednat na cesty po Evropě i do celého světa

g��MultiTrip získáte jednoduše – stačí se obrátit na naši 
zákaznickou linku a ostatní už zařídíme za Vás


