
Cestovní pojištění

soukromých cest

(typ B)

na období 2020 - 2022
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▪ veřejná zakázka na kompletní pojištění na období 2020 - 2022

▪ vítězem UNIQA – ERV Evropská subdodavatelem na cestovní pojištění

Parametry pojištění

▪ pojištění se vztahuje na studenty (např. ERASMUS) a soukromé cesty 

zaměstnanců a jejich rodinných příslušníků

▪ jeden rozsah pojištění pro Svět i Evropu

▪ Evropa evropské státy včetně států na pobřeží Středozemního 

moře, vyjma Ruska, Běloruska, Ukrajiny a Moldávie

▪ svět všechny ostatní státy včetně válečných zón

▪ rizikové sporty lze připojistit

Rámcové parametry



Cena pojištění
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Délka cesty Evropa svět
Evropa vč. 
rizikových 

sportů

svět vč. 
rizikových 

sportů

1 – 60 dní
(denní pojistné) 36,- 76,- 36,- 76,-

61 – 120 dní
(jednorázové pojistné) 2 080,- 3 625,- 2 196,- 4 636,-

121 – 180 dní
(jednorázové pojistné) 4 280,- 7 190,- 4 356,- 9 196,-

181 – 270 dní
(jednorázové pojistné) 5 285,- 8 290,- 6 516,- 13 756,-

271 – 366 dní
(jednorázové pojistné) 6 290,- 9 390,- 9 756,- 20 596,-
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Rozsah pojištění

Léčebné a související výlohy Léčebné výlohy 20 000 000
Zubní ošetření 60 000
Fyzioterapie 120 000
Kompenzace pobytu v nemocnici 40 000
Psychologická pomoc 40 000

Asistenční služby Aktivní asistence neomezeno
Převoz, přeložení a přeprava 3 000 000
Repatriace tělesných ostatků 1 000 000
Náklady na pohřeb 150 000
Zajištění krevních preparátů ano

Opatrovník Doprovázející opatrovník 150 000
Přivolaný opatrovník 150 000

Úraz Trvalé následky úrazu 1 200 000
Úmrtí následkem úrazu 600 000
Letecké neštěstí dvojnásobek

Osobní věci Škoda na osobních věcech 60 000
Cestovní doklady 10 000
Odcizení hotovosti 5 000

Zpoždění zavazadel Zpoždění zavazadel 20 000
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Rozsah pojištění

Odpovědnost za škodu Škoda na zdraví 24 000 000

Škoda na majetku 12 000 000

Právní ochrana a kauce Právní ochrana 400 000

Záloha na kauci 400 000

Přivolaná osoba 30 000

Náhradní cestovní plán Přerušení cesty z pracovních důvodů 150 000

Přerušení cesty z osobních důvodů 150 000

Náhradní pracovník 150 000

Náhradní doprava Zmeškání odjezdu 15 000

Zpoždění dopravního prostředku 15 000

Alternativní doprava 40 000

Bezpečnostní rizika Únos a únos dopravního prostředku 100 000

Zkrácení cesty (teroristický čin) 100 000

Náklady na ubytování 100 000

Opuštění ohrožené oblasti 100 000

Škoda na osobních věcech 30 000



Jak pojištění sjednat

▪ vyplňte pojistný certifikát (naleznete na stránkách ZČU)

▪ certifikát spočítá cenu pojištění dle zadaných parametrů

▪ zaplaťte pojistné dle instrukcí na certifikátu

▪ číslo účtu a variabilní symbol

▪ vyplněný certifikát a doklad o platbě zašlete na 

spravapojisteni@ERVpojistovna.cz

▪ e-mail musí být odeslán z domény @zcu.cz

▪ pojišťovna zašle zpět potvrzený certifikát

▪ jedině potvrzený certifikát (=zaplacené pojistné) slouží 

doklad o platném pojištění
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Přednosti pojištění

▪ kryty škody způsobené teroristickým činem

▪ pojištěny i volnočasové aktivity v průběhu zahraniční cesty

▪ běžné sporty a lyžování na označených sjezdovkách

▪ délka jedné cesty není omezena

▪ těhotenství do 2 měsíců před předpokládaným datem porodu

Příklady výluk z pojištění

▪ alkohol, omamné či psychotropní látky

▪ léčení či úrazy nastalé před cestou

▪ limit na jednu věc u zavazadel Kč 30 000,-

▪ odpovědnost způsobenou s výkonem povolání (jiný druh pojištění)

Plné znění je uvedeno v pojistných podmínkách PP-BTI-1805.

Pojistné podmínky
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Asistenční služba:

▪ 24 hodin, 7 dní v týdnu

▪ kontakty mobilní aplikaci

▪ ambulantním ošetření či nákup léků není povinnost hlásit

Likvidace pojistných událostí

▪ prostřednictvím RENOMIA s využitím formuláře – Oznámení škodní 

události

▪ možnost nahlásit všechny škody on-line na stránkách:

https://online.ervpojistovna.cz/hlaseni-skod/

Asistenční služba, likvidace poj. událostí
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▪ Pojistný certifikát

▪ Pojistné podmínky PP-BTI-1805

▪ Rady na cestu

▪ Leták k mobilní aplikacím

▪ Moje Evropská

▪ pojistka v mobilu

▪ rychlý kontakt na asistenci

▪ trezor dokumentů

▪ travel & care

▪ servis pro bezpečné cestování

▪ informační portál o všech zemí světa

▪ zprávy o aktuální situaci v dané zemi

Dokumenty ke stažení
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Děkuji za pozornost

Pavel Glavanakov

t: 221 860 155

e: pgl@ERVpojistovna.cz

Marika Holečková

t: 221 860 153

e: mho@ERVpojistovna.cz


