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Celoroční pojištění MultiTrip
Pro více cest během roku
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Již 13 let v řadě je naše společnost hodnocena 
veřejností a cestovními kancelářemi jako pojišťovna  
s nejlepším cestovním pojištěním.

Pomáháme nejen na Vašich cestách. 
Podporujeme Sdružení Linka bezpečí.

Po osmé za sebou jsme získali od 
Asociace českých pojišťovacích 
makléřů ocenění Pojišťovna roku.

ERV Evropská pojišťovna, a. s.
Křižíkova 237/36a, 186 00  Praha 8
Pojištění on-line na www.ervpojistovna.cz
Klientská linka 221 860 860
klient@ERVpojistovna.cz

Jako specialisté nabízíme cestovní pojištění pro jakoukoli 
příležitost. Ve všech předních cestovních kancelářích, on-line na 
webu ERVpojistovna.cz i v naší centrále můžete kdykoli sjednat 
pojištění Sbaleno sestavené z balíčků podle účelu Vaší cesty.

Uvažujete-li o nejlepším pojištění pracovních cest, vyberete si  
z rozsáhlé škály korporátního pojištění BusinessTravel uzpůso-
beného Vašim potřebám. 

Podrobnější informace o všech našich produktech Vám rádi  
poskytneme na naší klientské lince 221 860 860.

Seznamte se
s našimi dalšími produkty

Jediní skuteční specialisté 
na cestovní pojištění

 v Česku máme největší tržní podíl v cestovním  
 pojištění 

 poskytujeme služby na míru pro firmy i cestovní  
 kanceláře

  již 13 let v řadě nás odborná i laická veřejnost  
 zvolila pojišťovnou s nejlepším cestovním pojištěním

rychlá a vysoce profesionální  
pomoc v nouzi

 máme vlastní česky hovořící non-stop asistenční  
 službu, jejíž činnost plně řídíme 

 provozujeme síť Euro-Center na všech kontinentech
 k řešení nouzových situací přímo v místě pobytu

 naši specialisté osobně prověřují úroveň lékařské  
 péče v zahraničí

Transparentní přístup ke klientům
 na klientské lince okamžitě mluvíte s vyškoleným  

 profesionálem 

 naše pojištění jsou jednoduchá a přehledná

 vstřícné a bezkonkurenčně rychlé vyřízení škody  
 do 7 pracovních dnů

Spolehlivý partner se silným 
mezinárodním zázemím

 jsme součástí největší a nejstarší světové skupiny  
 cestovních pojišťoven 

 máme silné finanční zázemí mateřské Munich Re,  
 jedné z vedoucích světových zajišťoven

 obchodním partnerům poskytujeme nejmodernější  
 řešení

v čem je erv evropská
zcela jiná

Mobilní aplikace 
Moje evropská

Mějte své celoroční pojištění MultiTrip vždy při ruce! 
Díky naší aplikaci budete mít ve svém mobilu vše  
podstatné pro Vaše cesty do zahraničí

Moje pojistka

 � kompletní informace o Vašem pojištění

 � kartička pojištění 

rychlý kontakt

 � hovor s asistencí nebo žádost o zavolání zpět

Trezor dokumentů

 � zabezpečené úložiště Vašich dokladů (pas, letenky,...) 

rady klientům

 � rady před cestou, během ní a po návratu

 � aktuální seznam rizikových a válečných oblastí

 � nejčastější dotazy k Vašemu pojištění 

Zprávy 

 � důležité informace z cestovního ruchu

Stáhněte  
si zdarma 
naši mobilní 
aplikaci, stačí 
naskenovat 
Qr kód.

iOS

Android



Pojistné OPTiMAl STAndArd BASiC

1 rok Celý svět evropa evropa

Osoba 4 980 Kč 2 980 Kč 1 980 Kč

Partner 6 380 Kč 3 780 Kč

rodina 7 680 Kč 4 580 Kč

OPTiMAl STAndArd BASiC

Co vám uhradíme (limity v Kč)                                                Územní rozsah: Celý svět evropa evropa

léčebné a související výlohy Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie
Kompenzace pobytu v nemocnici

10 000 000
24 000

120 000
20 000 1) 

3 000 000
24 000

120 000
20 000 1)

3 000 000
24 000

120 000
20 000 1)

Asistenční služby Aktivní asistence neomezeně neomezeně neomezeně
Převoz, přeložení a přeprava 3 000 000 1 000 000 1 000 000
Repatriace tělesných ostatků 1 000 000 1 000 000 1 000 000
Náklady na pohřeb 150 000 150 000 150 000
Náklady na opatrovníka 150 000 150 000 150 000

Úraz Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

800 000
400 000

400 000
200 000

200 000
100 000

Osobní věci Škoda na osobních věcech
Cestovní doklady
Nákup věcí při zpoždění zavazadel

60 000 30 000 15 000
20 000 2) 10 000 2)

20 000 3)

Odpovědnost za škodu Škoda na zdraví
Škoda na majetku

12 000 000
6 000 000

4 000 000
2 000 000

Právní ochrana Náklady na právní zastoupení 400 000 200 000

Odjezd Zmeškání
Zpoždění

5 000
5 000 4)   

Únos Únos dopravního prostředku 50 000 5)

Zrušení cesty
Storno

Úhrada stornopoplatků 
Stornopoplatky - navýšení na
Stornopoplatky - navýšení na
Zkrácení cesty
Přerušení cesty
Nevyužitá dovolená

20 000 6) 20 000 6)

40 000 6)

80 000 6)

20 000
50 000
20 000 1)

Zimní sporty
Winter

Škoda na zimním vybavení
Nájem náhradního vybavení
Prodloužení pobytu - lavina
Nevyužitá zimní dovolená
Odpovědnost za škodu

10 000
5 000

20 000
10 000

ano

2)

7)

1)

1)

9)

10 000
5 000

20 000
10 000

ano

2)

7)

1)

1)

9)

10 000
5 000

20 000
10 000

ano

2)

7)

1)

1)

8 )

Cesty autem
Car

Technická pomoc a odtah
Náhradní doprava a ubytování
Spoluúčast při dopravní nehodě

10 000
20 000

5 000

10 000
20 000

5 000

10 000
20 000

5 000

Pro golfisty
Golf

Škoda na golfovém vybavení
Nájem náhradního vybavení
Úhrada green fees
Hole-in-One
Odpovědnost za škodu

30 000
15 000
10 000
10 000

ano

2)

1)

2)

9)

Pro cyklisty
Bike

Škoda na cyklistickém vybavení
Nájem náhradního vybavení

30 000
15 000

2)

1)

Pro domácí mazlíčky
Pet

Veterinární výlohy
Odpovědnost za škodu na zdraví
Odpovědnost za škodu na majetku

50 000
200 000
100 000

2)

rizikové sporty
Sport

Provozování rizikových sportů
Škoda na sportovním vybavení
Odpovědnost za škodu

ano
30 000

ano

 

2)

9)

Pracovní cesty
Business

Trvalé následky úrazu - navýšení na
Úmrtí následkem úrazu - navýšení na
Škoda na os. věcech - navýšení na
Odcizení hotovosti
Náhradní pracovník
Alternativní doprava

1 600 000
800 000

80 000
5 000

150 000
20 000

6)

MultiTrip

obsaženo v pojištění
lze pojistit za příplatek

1) 2 000 Kč za den
2) spoluúčast 1 000 Kč
3) 10 000 Kč za každých  

12 hodin
4) 1 000 Kč za každých 6 hodin
5) 10 000 Kč za každých 

24 hodin

6) spoluúčast 20 %  
(min. 1 000 Kč)

7) 1 000 Kč za den
8) plnění do výše limitu

u varianty STANDARD
9) plnění jako u základního 

pojištění odpovědnosti 
za škodu

Vysvětlivky:

Proč si vybrat  
celoroční pojištění MultiTrip 

 �  nejširší pojistná ochrana na českém trhu

 �  léčebné výlohy až do výše 10 000 000 Kč

 �  neomezený počet cest během roku (jedna cesta až 45 dní)

 �  členové rodiny mohou cestovat i samostatně

 �  včetně pojištění zrušení cesty (letenky i ubytování) 

 �  asistenční služby v češtině NONSTOP

 �  možnost navýšení limitu storna 

 � připojištění zimních a rizikových sportů

 �  ušetří čas a starosti s vyřizováním pojištění před  
každou cestou

 �  individuální přístup pro osoby starší 70 let

 �  lze sjednat kdykoliv s platností na 365 dní

 �  součástí je i mobilní aplikace, se kterou máte  
pojištění vždy při ruce

 �  snadné sjednání on-line na www.ervpojistovna.cz

 �  Pro případ zrušení cesty (Storno) 
Zajistí Vám odpovídající plnění při úhradě stornopoplatků.

 �  Pro zimní sportovce (Winter) 
Zahrnuje nájem náhradního vybavení, kompenzaci při nevyužití 
dovolené a odpovědnost za škodu.

 �  Pro automobilisty (Car) 
Úhrada nákladů na přivolání havarijní či odtahové služby, na ná-
hradní dopravu či ubytování v případě poruchy vozidla.

 �  Pro golfisty (Golf) 
Pojištění golfového vybavení, jeho nájem, stornované green fees, 
Hole-in-One a případné škody, kterou při hře způsobíte.

 �  Pro cyklisty (Bike) 
Úhrada škody na jízdním kole a dalším cyklistickém vybavení, 
případný nájem náhradního vybavení.

 �  Pro majitele domácích mazlíčků (Pet) 
Ušetřete si starosti i finance jak při veterinární péči, tak v případě 
škody, kterou může způsobit Vaše zvířátko v zahraničí.

 �  Pro vyznavače rizikových sportů (Sport) 
Vhodné pro ty, kteří provozují adrenalinové sporty, například rafting, 
surfing, potápění, paragliding, horolezectví či další sporty.

 �  Pro pracovní cesty (Business) 
Přinese Vám navýšená plnění i ochranu proti dalším specifickým 
rizikům na Vašich cestách.

Osoba: do 70 let (starší osoby musí kontaktovat pojišťovnu)
Partner: manžel/manželka, druh/družka
rodina: 1–2 osoby do 70 let cestující s 1–3 dětmi do 18 let,
evropa: všechny evropské státy včetně Pobaltí s výjimkou ostatních států 
na území bývalého SSSR, všechny státy na pobřeží Středozemního moře

Cena základního pojištění

Cena připojištění na osobu

Pro řadu dalších rizik 
si vyberte připojištění

Připojištění OPTiMAl STAndArd BASiC

Storno (20 000) obsahuje 890 Kč

Storno (40 000) 1 290 Kč

Storno (80 000) 2 590 Kč

Winter obsahuje 490 Kč 490 Kč

Car obsahuje 390 Kč 390 Kč

Golf 1 890 Kč

Bike 2 190 Kč

Pet 1 690 Kč

Sport 2 490 Kč

Business 1 790 Kč


