
Celoroční  cestovní pojištění

na opakované cesty do zahraničí (každá až 45 dní)

šetří čas a starosti před cestou

vždy po ruce v mobilní aplikaci Moje Evropská

nejvyšší kvalita a žádná administrativa

zjednodušené a srozumitelné pojistné podmínky

nejširší pojistná ochrana na českém trhu

obsahuje pojištění storna (zájezd, letenky, ubytování)

zahrnuje věci patřící zaměstnavateli (notebook, mobil)

30% sleva na pojištění storna

zvýhodněná cena pro rodinu nebo partnery 

Celoroční pojištění MultiTrip
Aby se Vaše celoroční pojištění vztahovalo na turistické (zbytné) cesty do oranžových, (tmavě) červených,
neoznačených a černých destinací i na COVID-19, musíte si vybrat MultiTrip ve variantě Premium. Varianta
Comfort se na turistické (zbytné) cesty na COVID-19 vztahuje pouze v zeleně označených destinacích. Na

každou Vaši cestu do oranžové, (tmavě) červené, neoznačené a černé destinace si raději sjednejte
jednorázové pojištění SingleTrip s připojištěním COVID Plus. Když už máte naše pojištění MultiTrip, získáte

SingleTrip s 30% slevou.

Podrobný popis  pojištění
Cestovní pojištění MultiTrip Vám poskytne ochranu při opakovaných cestách z České republiky do 

zahraničí po dobu jednoho roku. Jedna Vaše cesta smí trvat až 45 dní. Pojištění můžete sjednat pro 
jednu osobu nebo výhodněji pro partnery i celou rodinu v několika variantách, které se liší pojistnými 

limity a územní platností.

Rozsah pojištění

Každá varianta zahrnuje pojištění léčebných výloh, asistenční služby, úrazové pojištění pro

případ trvalých následků či úmrtí, krádeže či poškození zavazadel, odpovědnosti za škodu na
zdraví či majetku jiných osob, právní ochrany a zrušení cesty.

Aby se Vaše celoroční pojištění vztahovalo na turistické (zbytné) cesty do oranžových,
(tmavě) červených a neoznačených destinací i na COVID-19, musíte si vybrat MultiTrip ve

variantě Premium.

Varianty Comfort a Corporate se na turistické (zbytné) cesty na COVID-19 vztahují pouze v

zeleně označených destinacích. Na každou Vaši cestu do oranžové, (tmavě) červené,  

neoznačené a černé destinace si raději sjednejte jednorázové pojištění SingleTrip. Když už  

máte naše pojištění MultiTrip, získáte SingleTrip s 30% slevou. 

https://www.ervpojistovna.cz/
https://online.ervpojistovna.cz/cestovni-pojisteni-online/volba-pojisteni.html?productType=LONG


Spoluúčast

Pojištění lze sjednat se spoluúčastí nebo bez ní. V případě, že zvolíte variantu sespoluúčastí, 

budete se na každé pojistné události podílet částkou 1 500 Kč. V tabulce limitůpojistného 

plnění najdete, kdy a v jaké výši se podílíte na každé vyplacené škodě.  

U pojištění storna (zrušení cesty) je spoluúčast 20 % (v případě hospitalizace pouze 10 %).

Možnosti rozšíření

Základní varianta cestovního pojištění MultiTrip se vztahuje na běžné rekreační a plážové

sporty a pobyt či pohyb v nadmořské výšce do 3 500 m n. m. Pokud se chystáte nasportovní 

dovolenou, můžete si pojištění rozšířit o zimní či rizikové sporty. Zakoupenímbalíčku ERV COVID 

si pojistíte další rizika spojená s koronavirem.

Zimní sporty 

Rozšíří platnost Vašeho pojištění i na zimní sporty provozované na vyznačených aupravených 

trasách nebo místech (běžky, lyžování, snowboarding, bobování, sáňkováníapod.). Zahrnuje 

také odpovědnost za škodu (např. při srážce s jiným lyžařem), nájemnáhradního vybavení i 

kompenzaci při nevyužití dovolené.

Toto rozšíření lze sjednat pouze k variantě MultiTrip Comfort. U varianty Premium jepojištění 

zimních sportů již v ceně. 

Rizikové sporty 

Kryje Vám záda při provozování sportů jako je potápění, ferraty obtížnosti C-E, rafting, jízdana 

koni, vysokohorská turistika nad 3 500 m n. m., paragliding nebo cyklokros. Úplnýseznam 

rizikových sportů najdete pojistných podmínkách nebo v sekci „Nejčastější dotazy“.

Toto rozšíření lze sjednat pouze k variantě MultiTrip Premium.

ERV COVID 

Zakoupením balíčku „ERV COVID“ si můžete připojistit také situace, kdy musíte prodloužitsvůj 

pobyt v zahraničí z důvodu nezaviněného umístění do karantény.

Pojištění storna s téměř 30% slevou 

Už v základu celoročního pojištění MultiTrip je obsaženo pojištění storna s limitem 10–30tis. Kč 

(dle varianty). Může se ale stát, že pojedete na dražší dovolenou nebo si limit běhemroku 

vyčerpáte. Pro tuto konkrétní cestu si včas sjednejte jednorázové pojištění storna,které od 

nás máte o téměř 30 % levněji (5 % z ceny služeb místo běžných 7 %). VariantyComfort a 

Premium se vztahují i na možnost zrušení cesty z důvodu Vašeho onemocněníCOVID-19.

Maximální cena cestovních služeb, které pojistíme v součtu na jednu pojistnou smlouvu,

resp. na rodinu nebo na všechny spolucestující je 300 000 Kč. Pojištění musíte sjednat do 3

pracovních dnů od uhrazení první cestovní služby (u cesty typu „last minute“ v den úhrady

služeb).

Výhodné tarify

Využijte výhodnou nabídku pro rodiny či partnery. Tarif "Rodina" platí až pro 5 členů (1-2

osoby do 70 let cestující se svými  1-3 dětmi do 18 let), tarif "Partneři" mohou využít 2

dospělé osoby (manžel/manželka, druh/družka nebo registrovaní partneři).

Ke stažení

Leták

Pojistné podmínky
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