STORNO PLUS

pro pracovníky a studenty ZČU, které lze sjednat pro
pracovní i soukromé cesty
Pracovníci a studenti ZČU si pro pojištění nákladů za zakoupené služby (letenky, ubytování apod.) související
se služební či soukromou cestou, či cestou spojenou se studijním programem apod., mohou sjednat pojištění
storna v rozsahu STORNO PLUS, a to za zvýhodněných cenových podmínek.

NAČ SI DÁT POZOR
Pojištění STORNO PLUS lze sjednat nejpozději do 3 pracovních dnů od zakoupení služby! Platbu za
pojištění storna je třeba provést bezodkladně, co Vám přijde potvrzující e-mail od pojistitele
s poníženým pojistným.

Pokud dojde k zakoupení cestovních služeb postupně (např. nejdříve zakoupíte letenku a v odlišný den ubytování apod.),
je třeba sjednat pojištění storna po každé zakoupené cestovní službě a dodržet lhůtu 3 pracovních dnů od
zakoupení služby!
Na jaké případy se vztahuje pojištění Storno Plus?
•
•
•
•
•
•

hospitalizace cestujícího (bez spoluúčasti)
úmrtí cestujícího (bez spoluúčasti)
upoutání cestujícího na lůžko (spoluúčast 20 %)
jiné doložitelné důvody cestujícího (spoluúčast 20 %)
zdravotní potíže osob, které s Vámi neměly cestovat (spoluúčast 20 %)
jiné doložitelné důvody osob, které s Vámi neměly cestovat (spoluúčast 20 %)

Zdravotními potížemi osob, které s Vámi neměly cestovat, jsou například péče o nemocné členy rodiny, úraz
či nemoc spolupracovníka, kterého je nutné zastoupit, nebo úmrtí blízké osoby.
Jinými doložitelnými důvody může být: nezaviněná ztráta zaměstnání, rozvodové řízení, konání opravné
zkoušky, předvolání k soudu, zrušení schůzky obchodním partnerem, rozsáhlé poškození bydliště, nezaviněné
neobdržení víza, dopravní nehoda cestou na letiště, zrušení události, která byla hlavním účelem cesty, adopce
či osvojení dítěte, smrt domácího mazlíčka.

JAK POSTUPOVAT
Pojištění STORNO PLUS můžete sjednat on-line přímo na stránkách ERV Pojišťovna v sekci STORNO
ZÁJEZDU, odkaz ZDE.

V rámci cestovního pojištění online,
kliknete na možnost STORNO
ZÁJEZDU

Zde v sekci STORNO ZÁJEZDU vyplníte:
▪
▪

cenu zakoupené služby
(např. zakoupené letenky, ubytování apod.)

▪
▪
▪
▪

cílovou zemi
datum cesty od – do
datum uhrazení zakoupené služby
(podmínka pojištění sjednat do 3 dnů)

▪

počet osob

Sazba pro ZČU ve výši 5% - více
informací na 3. straně
Překliknete na STORNO PLUS, kde je
uveden i rozsah pojištění

Následně vyplníte:
- v případě pracovní cesty:
▪ Pojistníkem bude právnická osoba - ZČU
▪ Pojištěnou osobou bude zaměstnanec, student
▪ E-mail s využitím domény „zcu“, telefonní číslo
- v případě soukromé cesty:
▪ Pojistníkem i pojištěnou osobou bude fyzická osoba
(zaměstnanec, student, rodinný příslušník)
▪ E-mail s využitím domény „zcu“, telefonní číslo

Pojištění STORNA si sjednáte za plnou sazbu
pojištění ve výši 7% a ještě před zaplacením pošlete
číslo pojistky na e-mail: mho@ervpojistovna.cz
Pojistitel v systému poníží sazbu ze 7% na 5% a zašle
Vám nazpět do 24 hodin novou pojistku s upravenou
cenou. Pojištění sjednáváte za zvýhodněných
cenových podmínek se sazbou 5%! Pojistné je třeba
uhradit bezodkladně, co Vám přijde potvrzující email od pojistitele s poníženým pojistným.
Následně po provedení úhrady přijde potvrzující
e-mail.
Pojistky jsou standardně platné zaplacením, žádný
podpis není vyžadován.

