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Sestavte si pojištění na míru!
Naše pojištění se vždy přizpůsobí  
potřebám Vaší firmy.

n	 	Pojistné limity a pro Vás vhodné moduly rizik zvolte
jednoduše zaškrtnutím vybrané možnosti v dotazníku  
Dotazník k uzavření pojistné smlouvy.

n	 	Libovolně kombinujte moduly pojištěných rizik
a pojistných limitů.

Každá ze dvou možností administrace pojištění  
má své nesporné výhody.

n	 	Chcete-li mít přesnou evidenci cest a čerpání pojistného 
v průběhu pojistného roku, zvolte ohlašovací formu. Cesty 
pak jednoduše hlaste přes internet.

n	 	Dáváte-li přednost nulové administrativě, zvolte
variantu PLUS bez ohlašování cest. Pojistné vypočítáme 
podle Vašeho plánu cest uvedeného v Dotazníku
k uzavření pojistné smlouvy.

S konečnou podobou Vaší pojistné ochrany  
Vám pomůže pojišťovací poradce.

n	 	Při volbě vhodné pojistné ochrany využijte zkušeností 
Evropské Cestovní Pojišťovny – specialisty na cestovní 
pojištění – a volte doporučenou variantu uvedenou 
v dotazníku.

n	 	Pro větší pocit jistoty zařaďte do svého pojištění
variantu obsahující balíček bezpečnostních rizik.

n	 	Využijte přístupu na V.I.P. (cestovní informační portál) 
k získání potřebných informací o zemi, kterou se 
chystáte navštívit.

Pojištění si vytvořte přesně na míru specifickým 
potřebám Vaší společnosti

n	 Umožníme Vám pojistit léčebné výlohy neomezeně!

n	 	Naprostou novinkou na trhu je bezpečnostní balíček, reagu-
jící na zvýšená rizika cestování spojená s terorismem.

n	 	Nově můžete pojistit i náklady na psychologickou pomoc, 
alternativní dopravu anebo následky autonehody.

n	 	Nabízíme denní pojistné ve škále od 44 Kč za základní  
balíček až po komplexní pojištění všech rizik s nejvyšším 
možným plněním postačujícím i v USA za 214 Kč

Proč	je	dobré	pojistit
své	zaměstnance	právě	u	nás?
	n	 Patnáctiletá zkušenost s pojištěním pracovních cest.

n	 	Nejširší výběr pojištěných rizik a pojistných limitů 
na trhu.

n	 	Sjednání a dodání vhodné pojistky Vaší firmě 
obratem.

n	 	On-line přístup k aktuálním bezpečnostním či 
zdravotním informacím o navštěvované zemi 
na unikátním portálu V.I.P. (Voyage Information 
Portal) provozovaném naší mezinárodní skupinou.

n	 	Možnost sjednat zvláštní pojištění RiskPlus pro 
cesty do rizikových a válečných zón.

n		Vlastní asistenční centrála s důrazem na individuální 
klientský přístup k dispozici 24 hodin denně.

n		Profesionální péče o klienty na místě pobytu 
prostřednictvím celosvětové sítě Euro-Center.

n		On-line komunikace s pojišťovnou včetně
likvidace škod.

n		Nejlepší pojišťovna roku
ocenění udělené Asociací českých pojišťovacích mak-
léřů v roce 2007, 2008 a 2009.

n		Nejlepší specializovaný pojistitel
ocenění za likvidaci škod a inovaci produktů.

Vy cestujete, my se staráme

Evropská Cestovní Pojišťovna • Křižíkova 237/36a, Praha 8 • tel. 221 860 860 • www.evropska.cz

BTI_leták PojistovnaRoku-1003.indd   2 2.4.2010   8:26:52




