
Sbaleno
Nové cestovní pojištění  
od specialistů

www.ervpojistovna.cz

Jednoduchost a kvalita od specialistů
 �  snadné rozhodování o nejvhodnější variantě pojištění

 �  balíčky sestavené odborníky z ERV Evropské přesně podle  
různých typů cest a rozsahu pojištění

 �  pro mladé připraven mimořádně výhodný balíček 
S batohem do 28
 �  možnost připojištění storna (zrušení) celého zájezdu nebo  
jednotlivé cestovní služby

 �  pojištění dětí až do 18 let s 50% slevou
 �  možnost zvolit variantu se spoluúčastí nebo bez ní

 �  atraktivní balíček erv Plus zahrnující mnoho často opomíje-
ných rizik (zpoždění zavazadel, zmeškání či zpoždění odjezdu, 
nevyužitá dovolená, zkrácení či přerušení cesty, právní ochra-
na apod.)

Proč je Sbaleno 
nejlepší cestovní pojištění

Sbaleno podle 

vašich potřeb
ERV pojišťovna, a. s.
Křižíkova 237/36a, 186 00  Praha 8
Pojištění on-line na www.ervpojistovna.cz
Klientská linka 221 860 860
klient@ERVpojistovna.czL-
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vy cestujete,
my se staráme

Již 10 let v řadě (2003-2012) byla naše 
společnost vyhodnocena veřejností 
a cestovními kancelářemi jako pojišťovna 
s nejlepším cestovním pojištěním.

Šestkrát za sebou (2006–2011) 
jsme získali od Asociace českých 
pojišťovacích makléřů ocenění 
Pojišťovna roku.

Pomáháme nejen na Vašich cestách. 
Podporujeme Sdružení Linka bezpečí.

Jako specialisté nabízíme cestovní pojištění pro jakoukoli příleži-
tost. Celoroční pojištění MultiTrip na opakované cesty, které 
je k dispozici v mnoha variantách, můžete sjednat on-line na 
www.ERVpojistovna.cz,  v naší centrále nebo ve všech předních 
cestovních kancelářích.

Uvažujete-li o nejlepším pojištění pracovních cest zaměst-
nanců, vyberete si z rozsáhlé škály pojištění BusinessTravel 
uzpůsobeného Vašim potřebám. 

Specialisté z erv evropské sestavili na základě svých zkušenos-
tí, podnětů klientů a zahraničního know-how pět balíčků pro cesty 
do zahraničí. Nyní tak můžete mít opravdu dobře Sbaleno. 
  
Jak si snadno vybrat ideální cestovní pojištění?

Doplňte si pojištění o atraktivní balíček erv Plus zahrnující  
další často opomíjená rizika jako zpoždění zavazadel, zmeškání 
či zpoždění odjezdu, nevyužitou dovolenou, zkrácení či přerušení 
cesty, právní ochranu apod. 

Zvolte si nejvhodnější variantu cestovního pojištění podle 
účelu Vaší cesty a Vašich požadavků na rozsah pojištění.

Rozhodněte se, zda potřebujete pojištění zrušení cesty, tj. roz-
šíření ochrany pro případ, že byste byli nuceni letenku, ubytování 
nebo zájezd náhle zrušit.

Uložte si číslo naší asistenční služby do mobilu, ať ho máte  
v případě potřeby k dispozici.

vyberte si, zda chcete pojištění se standardní spoluúčastí  
1 500 Kč nebo bez ní.

se spoluúčastí 

storno

Chcete mít  
dobře Sbaleno?

bez spoluúčasti 

šťastnou 
cestu!

erv Plus

v čem je erv evropská
zcela jiná

Specializace na cestovní pojištění
 �  nejširší pojistná ochrana na trhu

 �  srozumitelné pojistné podmínky s jasným vymezením  
případných výluk

Unikátní koncept péče o zákazníky
 �  rozsáhlé služby před cestou, během ní i po návratu

 �  vlastní asistenční centrála dostupná po celém světě  
24 hodin denně 7 dní v týdnu

 �  vlastní síť euro-Center na všech kontinentech k řešení  
situací přímo v místě pobytu

 �  vstřícná a bezkonkurenčně rychlá on-line likvidace škod  
(do 7 pracovních dnů)

Silné mezinárodní zázemí
 �  jsme součástí jedné z největších světových finančních skupin 
mnichovské zajišťovny Munich re

 �  využíváme více než 100 let zkušeností celé naší skupiny  
sesterských cestovních pojišťoven
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vlastní celosvětová síť pomoci přímo tam, kde nás můžete 
potřebovat.

Inspirováno přáním zákazníků
 �  časové intervaly pojištění navržené podle nejčastějších  
délek pobytů

 �  férový výpočet ceny pojištění storna procentem  
z ceny zájezdu nebo jednotlivých cestovních služeb

 �  rozšířen počet sportů krytých základním pojištěním

 �  variabilní kombinace osob v jedné smlouvě (např. prarodiče 
s vnoučaty, kamarádky s dětmi a další)

 �  nově i samostatné pojištění storna

(+420) 221 860 606



Zrušení cesty (storno)
Rozšiřte si cestovní pojištění o pojištění storna pro případ, že byste byli 
nuceni letenku, ubytování nebo zájezd náhle zrušit.

 �  maximální částka, kterou Vám uhradíme, 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  
( u cesty typu „last minute“ v den úhrady služeb)

 �  lze sjednat i samostatně bez základního cestovního pojištění, 
a to i na cesty v rámci ČR

S batohem do 28
základní úroveň pojistné ochrany

 �  na prázdninové cestování studentů  
a všech mladých do 28 let

 �  pro všechny, kdo rádi cestují levně a na 
vlastní pěst

 �  ideální pro školní zájezdy do zahraničí

K moři
standardní pojištění dovolené

 �  šité na míru pro dovolenou u moře
 �  pro cesty vlastním autem i letecky
 �  ideální pro odpočinek v zahraničních 
letoviscích

Za poznáním
rozsáhlé pojištění pro všechny

 �  vhodné na eurovíkendy i delší pozná-
vací pobyty

 �  pro ty, kdo rádi objevují nová místa
 �  pro turisty milující výšlapy do hor i pro 
obdivovatele památek

Na lyže
nezbytné pojištění pro zimní sportování

 �  pro všechny nadšené lyžaře, běžkaře  
i snowboardisty

 �  vhodné pro všechny druhy aktivní 
zimní dovolené

 �  nenahraditelné v případě jakékoli  
nehody na svahu

Na maximum
pojištění s nejširším plněním

 �  pro ty, kdo vyžadují nejlepší pojistnou 
ochranu

 �  vhodné na jakoukoliv aktivní a spor-
tovní dovolenou 

 �  pro amatérské nadšence provozující 
rizikové sporty

Co vám uhradíme (limity v Kč)

zpoždění zavazadel (nákup věcí) 4) 10 000

odjezd - zmeškání / zpoždění 3) 5 000 / 5 000

nevyužitá dovolená 1) 10 000

zkrácení / přerušení cesty 20 000 / 50 000

cestovní doklady 10 000

právní ochrana 300 000

auto - náhradní ubytování 20 000

auto - spoluúčast 5 000

mazlíčci - ošetření 15 000

mazlíčci - odpovědnost za škodu na zdraví / majetku 30 000 / 30 000

Kolik to bude stát (cena za osobu v Kč) 99 Kč

Zvolte si pojištění
podle účelu cesty a rozsahu

Možnosti rozšíření
vašeho pojištění

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

3 %
z celkové ceny cestovních služeb (zájezdu nebo  
letenky, ubytování, jízdenky, pronajatého vozu apod.)

Sbaleno
přehled plnění

Kolik to bude stát (ceny 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

Délka cesty evropa Celý svět evropa Celý svět evropa Celý svět evropa Celý svět evropa Celý svět

1-5 dní 170 230 250 370 290 430 330 560 740 1 160

6-10 dní 250 340 360 540 430 650 480 830 1 090 1 730

11-17 dní 360 490 530 780 640 940 710 1 220 1 610 2 530

18-24 dní 480 660 690 1 050 850 1 270 950 1 630 2 140 3 380

Poznámky:  
1) 2 000 Kč za den
2) spoluúčast 20 %
3) 1 000 Kč za každých 6 hodin
4) 5 000 Kč za každých 12 hodin

Pojištění lze sjednat i na delší pobyty 25-31,  32-45,  46-60,  61-90 dní. K dispozici jsou také tarify pro děti do 18 let a seniory starší 70 let.

Uvedené ceny platí pro pojištění se spoluúčastí 1 500 Kč. využijte možnosti pojistit se bez spoluúčasti.

Kompletní ceník naleznete na www.ervpojistovna.cz. 

Co vám uhradíme (limity v Kč)
S batohem do 28 K moři Za poznáním Na lyže Na maximum

evropa Celý svět evropa Celý svět evropa Celý svět evropa Celý svět evropa Celý svět

Léčebné 
výlohy

Léčebné výlohy 3 000 000 3 000 000 3 000 000 5 000 000 4 000 000 6 000 000 5 000 000 7 000 000 6 000 000 8 000 000

Zubní ošetření 25 000 30 000 25 000 30 000 25 000 30 000 25 000 30 000 25 000 30 000

Komp. pobytu v nemocnici 1) - - 10 000 20 000 10 000 20 000 10 000 20 000 10 000 20 000

Asistenční 
služby

Aktivní asistence neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně neomezeně

Převoz, přeložení a přeprava 1 000 000 2 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 4 000 000 3 000 000 4 000 000

Repatriace tělesných ostatků 250 000 250 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Náklady na opatrovníka - - 150 000 200 000 150 000 200 000 150 000 200 000 150 000 200 000

Úraz
Trvalé následky úrazu 200 000 200 000 200 000 200 000 400 000 400 000 400 000 400 000 600 000 600 000

Úmrtí následkem úrazu 100 000 100 000 100 000 100 000 200 000 200 000 200 000 200 000 300 000 300 000

Osobní věci Zavazadla 10 000 10 000 15 000 20 000 20 000 30 000 30 000 40 000 40 000 50 000

Odpovědnost 
za škodu

Škoda na zdraví 1 000 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000 2 000 000 4 000 000 2 000 000 4 000 000 3 000 000 6 000 000

Škoda na majetku 500 000 1 000 000 500 000 1 000 000 1 000 000 2 000 000 1 000 000 2 000 000 1 500 000 3 000 000

Zimní sporty Provozování zimních sportů - - - - - - obsaženo obsaženo obsaženo obsaženo

riz. sporty Provozování rizikových sportů - - - - - - - - obsaženo obsaženo

Zrušení cesty Pojištění stornopoplatků 2) lze lze lze lze lze lze lze lze lze lze

erv Plus Doplňkové pojištění - - lze lze lze lze lze lze obsaženo obsaženo

Děti do 18 let

se slevou 50 %

Novinka  

pro mladé


