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www.ervpojistovna.cz

Cestovní pojištění erv evropské v nabídce naší kanceláře
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás!

Limity pojistného plnění (v Kč) exim europe exim Plus

Územní rozsah evropa Celý svět

Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie

6 000 000
24 000

120 000

6 000 000
24 000

120 000

Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

300 000
200 000

300 000
200 000

Škoda na osobních věcech 30 000 1) 50 000 1)

Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení

3 000 000
1 500 000

200 000

4 000 000
2 000 000

200 000

Stornopoplatky
Přerušení cesty

80 000
50 000

2) 80 000
50 000

2)

Nevyužitá dovolená 8 000 3) 15 000 3)

Zimní sporty ano ano

rizikové sporty volitelně volitelně

Pojistné 
bez rizikových 
sportů

exim europe exim Plus

evropa Celý svět

osoba dítě (do 18 let) osoba dítě (do 18 let)

do 5 dní 290 Kč 190 Kč

do 24 dní 590 Kč 340 Kč 890 Kč 490 Kč

Pojistné 
včetně rizikových 
sportů

exim europe exim Plus

evropa Celý svět

osoba osoba

do 5 dní 490 Kč

do 24 dní 990 Kč 1 490 Kč

vysvětlivky:   
1)  spoluúčast 500 Kč, 2)  spoluúčast 20 %, 3) 1 000 za den

Evropa zahrnuje také všechny státy na pobřeží Středozemního moře (např. Turecko, Izrael, 
Egypt, Tunisko či Maroko), Kanárské ostrovy a Madeiru.

V případě zájmu o vyšší limit u pojištění zrušení cesty kontaktujte svého prodejce.

Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte 
při sjednání pojištění.

exkluzivní nabídka  

pro klienty exim tours
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 Skuteční specialisté 
 na cestovní pojištění

ERV Evropská je jedinou specializovanou 
pojišťovnou na cestovní pojištění v ČR. 
750 tisíc klientů ročně z ní dělá českou 
jedničku. Spolupracuje s 9 z 10 největších 
cestovních kanceláří v ČR.

 Široký rozsah pojistné  
 ochrany

Vaše cestovní pojištění má mnoho nadstan-
dardních prvků: neomezenou aktivní asistenci, 
vysoké limity léčebných výloh v zahraničí 
(6 mil. Kč), odpovědnosti za škodu na zdraví 
(až 4 mil. Kč), pojištění osobních věcí nebo po-
jištění nevyužité dovolené.

 Pojištění, které delegáti
 exim tours dobře znají

Delegáti EXIM tours díky dlouholeté spolupráci 
a pravidelnému školení velmi dobře znají pod-
mínky našeho pojištění, mají seznam lékařských 
zařízení a umí klientům v případě potřeby rychle 
a ochotně poradit. Mohou tak garantovat 100% 
podporu i při řešení pojistné události v destinaci.

Proč je cestovní pojištění erv evropské nejlepší
Kvalitní služby pro klienty exim tours

Sao Paulo

New York

Bangkok

Beijing

Cape Town

Istanbul

Larnaca

Prague

Palma 
de Mallorca

Sydney

 vlastní non-stop 
 asistenční služba

ERV Evropská vlastní asistenční službu 
Euro-Center Prague, s níž sedí v jedné budově. 
Může tak jednoduše řídit způsob pomoci svým 
zákazníkům. Asistenční služba je k dispozici 
non-stop v češtině.

 vlastní celosvětová síť 
 pomoci přímo v místě

Koncern ERV má v hlavních turistických desti-
nacích na všech kontinentech síť Euro-Center, 
která jsou připravena pomoci přímo v místě 
problému. Pravidelně prověřují kvalitu lékař-
ských zařízení a úroveň poskytované péče.  

 Bezkonkurenčně rychlá 
 likvidace škod

Naše likvidace pojistných událostí je velmi 
vstřícná a bezkonkurenčně rychlá. Drtivou 
většinu škod uzavřeme do 7 pracovních dnů. 
Jako jediná pojišťovna umožňujeme skute-
čně 100% on-line hlášení škody přes web
www.ERVpojistovna.cz.

 Téměř 100 %
 spokojených klientů

99,4 % našich klientů je spokojeno se služba-
mi, které jim poskytujeme před cestou, během 
ní i po návratu. Mezi všemi pojišťovnami máme 
nejvíce klientů, kteří jsou ochotni nás doporu-
čovat svým příbuzným a známým. 

 Nejlepší pojišťovna 
 v oboru

Již po desáté v řadě jsme byli členy Asoci-
ace českých pojišťovacích makléřů zvoleni 
Pojišťovnou roku v kategorii specializované 
pojištění. Po čtrnácté v řadě jsme pak zvítězili 
v soutěži TTG Travel Awards jako pojišťovna 
s nejlepším cestovním pojištěním v ČR.
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 Silné mezinárodní 
 zázemí

ERV Evropská je součástí největší světové 
skupiny cestovních pojišťoven ETIG, patří do 
rodiny ERGO a Munich Re, jedné z vedoucích 
světových zajišťoven. Máme více než 100 
let mezinárodních zkušeností při pojišťování 
cestovních rizik.

 Srozumitelné 
 pojistné podmínky

Naše pojistné podmínky jsou srozumitelné 
a všechny případné výluky jsou barevně 
zvýrazněny, aby klienti viděli, že před nimi 
nic neskrýváme. 
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