Jednorázové cestovní pojištění
Nové pojištění SingleTrip až na 360 dní
Všechny varianty SingleTripu zahrnují léčení COVIDu v zelených destinacích. Aby se Vaše pojištění
vztahovalo i na COVID-19 v oranžových, (tmavě) červených, neoznačených a černých destinacích, musíte si
ho rozšířit o připojištění COVID Plus. Připojištění Nouzové situace Vám pomůže ve chvíli, kdy musíte
prodloužit svůj pobyt v zahraničí z důvodu nezaviněného umístění do karantény či nesplnění zdravotních
podmínek pro cestu zpět (např. nevpuštění do letadla). Vaše spoluúčast je 20 %. Pojištění storna teď
nabízíme pouze ve variantě Storno Plus. Ta obsahuje možnost zrušení cesty z důvodu Vašeho onemocnění
COVID-19. Navíc se vztahuje i na situaci, kdy je Vám v souvislosti s COVID-19 nařízena osobní preventivní
karanténa zasahující do původně plánovaného termínu cesty. Pojištění se nevztahuje na plošně nařízenou
karanténu. Nadále platí pro situaci, kdy v okamžiku nástupu cesty nesplníte zdravotní podmínky pro
vycestování z ČR (např. kontrola na letišti).

Economy

Standard

Cestovní pojištění pro ty, kdo
preferují levné cestování a stačí jim
základní limity pojištění.

Cestovní pojištění se standardními
limity určené hlavně pro běžné
pobytové zájezdy.

Vhodné na jednorázové soukromé i
služební cesty po Evropě i do světa až
na 360 dní.

Vhodné na jednorázové soukromé i
služební cesty po Evropě i do světa
až na 360 dní.

Lze rozšířit o Storno, COVID Plus,
Nouzové situace, Cesty autem nebo
letadlem a Domácí mazlíčci.

Lze rozšířit o Storno, COVID Plus,
Nouzové situace, Zimní a rizikové
sporty, Cesty autem nebo letadlem a
Domácí mazlíčci.

Nelze rozšířit o Zimní a Rizikové
sporty.

od

29 Kč / den

od

44 Kč / den

Comfort

Premium

Cestovní pojištění s komfortním
rozsahem a limity pro ty, kdo rádi
objevují nová místa a preferují
aktivní dovolenou.

Prémiové cestovní pojištění pro ty,
kdo nemají rádi kompromisy a
vyžadují nejlepší rozsah, limity a
služby.

Vhodné na jednorázové soukromé i
služební cesty po Evropě i do světa
až na 360 dní.

Vhodné na jednorázové soukromé i
služební cesty po Evropě i do světa
až na 360 dní.

Lze rozšířit o Storno, COVID Plus,
Nouzové situace, Zimní a rizikové
sporty, Cesty autem nebo letadlem a
Domácí mazlíčci.

Jako jediné obsahuje také pojištění
odjezdu a narušení cesty.

od

56 Kč / den

Lze rozšířit o Storno, COVID Plus,
Nouzové situace, Zimní a rizikové
sporty, Cesty autem nebo letadlem a
Domácí mazlíčci.
od

74 Kč / den

Podrobný popis pojištění
Jednoduchost a kvalita od specialistů
Cestovní pojištění SingleTrip si můžete sjednat ve 4 variantách podle úrovně pojistné
ochrany. Každá obsahuje minimálně pojištění léčebných výloh (vč. COVID-19 v zelených

Ke stažení

destinacích dle MZV), asistenčních služeb, osobních věcí a odpovědnosti. Díky 8

Leták

možnostem rozšíření si ho přizpůsobíte podle toho, co právě potřebujete.
Všechny varianty SingleTripu zahrnují léčení COVIDu v zelených destinacích. Aby se Vaše
pojištění vztahovalo i na COVID-19 v oranžových, (tmavě) červených, neoznačených a
černých destinacích, musíte si ho rozšířit o připojištění COVID Plus.

Pojistné podmínky
Informační dokument (IPID)
Ceník

Pojištění storna
Pojištění storna teď nabízíme pouze ve variantě Storno Plus. Ta obsahuje možnost zrušení
cesty z důvodu Vašeho onemocnění COVID-19. Navíc se vztahuje i na situaci, kdy je Vám v
souvislosti s COVID-19 nařízena osobní preventivní karanténa zasahující do původně
plánovaného termínu cesty. Pojištění se nevztahuje na plošně nařízenou karanténu. Nadále
platí pro situaci, kdy v okamžiku nástupu cesty nesplníte zdravotní podmínky pro
vycestování z ČR (např. kontrola na letišti).
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).
Další možnosti rozšíření
Připojištění Nouzové situace Vám pomůže ve chvíli, kdy musíte prodloužit svůj pobyt v
zahraničí z důvodu nezaviněného umístění do karantény či nesplnění zdravotních
podmínek pro cestu zpět (např. nevpuštění do letadla). Vaše spoluúčast je 20 %.
Připojistit si nadále můžete zimní a rizikové sporty, nebo domácí mazlíčky. Novinkou je
připojištění cest autem. To zahrnuje opravu vozidla v zahraničí nebo jeho odtah zpět do ČR,
myslí i na náhradní ubytování po dobu opravy vozidla. Využít ho lze i v případě, kdy si auto
půjčujete v zahraničí a musíte hradit případnou spoluúčast při nehodě. Druhé nové
připojištění řeší řadu situací spojených s letem, jako například úpadek leteckého dopravce
nebo odškodnění při zpoždění nebo zrušení letu.
Nabízené slevy
Pro děti do 18 let můžete sjednat pojištění s 50% slevou. Přihlášením do klientské zóny
Moje Evropská pak získáte 10% slevu na jakékoliv pojištění, které nabízíme online.
Cestujete častěji?
Pokud cestujete alespoň 3x ročně, vyplatí se Vám sjednat cestovní pojištění MultiTrip na
celý rok. Kromě toho, že ušetříte peníze, nebudete před každou cestou muset myslet na to,
že je potřeba sjednat pojištění. S námi můžete cestovat bez starostí.
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