
Evropská Cestovní Pojišťovna se tradičně specializuje na cestovní pojištění a díky svému silnému mezinárodnímu zázemí 
a unikátnímu konceptu péče o zákazníky Vám zaručí mezinárodní standard služeb při cestách kamkoli do světa.

Cestovní pojištění s naší cestovní kanceláří

Limity pojistného plnění (v Kč) LastMinute SPORO OPTIMAL
Pro cesty do 24 dnů Evropa Evropa Evropa

Úraz 
výplata odškodnění, dojde-li následkem úrazu v zahraničí k trvalé invaliditě či úmrtí

180 000
100 000

180 000
100 000

300 000
200 000

Osobní věci 
odcizení či poškození zavazadel během přepravy i pobytu

18 000
spoluúčast 500

18 000
spoluúčast 500

30 000
spoluúčast 500

Odpovědnost za škodu 
náhrada škody, kterou způsobíte v zahraničí jiné osobě na jejím zdraví či majetku

2 000 000
1 000 000

2 000 000
1 000 000

4 000 000
2 000 000

Zrušení cesty
úhrada stornopoplatků, zrušíte-li cestu pro onemocnění či z jiných nenadálých příčin

30 000
spoluúčast (20 - 30 %)

80 000
spoluúčast (20 - 30 %)

Přerušení cesty 
proplacení dopravy domů a zpět do zahraničí při přerušení cesty z rodinných důvodů

50 000

Nevyužitá dovolená 
při hospitalizaci během dovolené v zahraničí Vám vyplatíme kompenzaci

8 000
1 000 za den

Zvýhodněné pojistné za osobu a pobyt do 24 dnů: 240 Kč 330 Kč 390 Kč
Děti do 12 let: 120 Kč 165 Kč 195 Kč
Produkt LastMinute lze sjednat pouze v době, která je kratší než 7 dnů před plánovaným datem odjezdu.

Sjednejte si připojištění podle vlastní představy

Aktivní asistence a léčebné výlohy již v ceně
Ceny všech zahraničních zájezdů obsahují pouze nezbytnou základní pojistnou ochranu:

Aktivní asistence 24 hod. denně 
převoz, přeložení a přeprava
repatriace tělesných ostatků
náklady na opatrovníka

neomezeně
1 000 000
1 000 000
150 000

Léčebné výlohy
fyzioterapie
akutní zubní ošetření

2 400 000
120 000
24 000

Vy cestujete, my se staráme

Již při rezervaci zájezdu Vám doporučujeme sjednat toto připojištění s rozsáhlým pojistným plněním.

Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění u všech prodejců zájezdů.
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V letech 2003 až 2010 byla naše společnost  
vyhodnocena cestovními kancelářemi jako nejlepší 
pojišťovna v oblasti cestovního pojištění.

Již potřetí za sebou (2007 - 2009) jsme získali od 
Asociace českých pojišťovacích makléřů ocenění 
Pojišťovna roku.


