RiskPlus
Speciální pojištění
do rizikových oblastí

Pro koho je pojištění RiskPlus vhodné?
 inženýry pracující na stavbách v Iráku, Afghánistánu apod.
 techniky a mechaniky spravující letecké a vrtulníkové flotily v rizikových zemích
 dělníky stavějící rafinerie, ropovody a další technologické celky ve válečných oblastech
 obchodní společnosti vyvážející do afrických a blízkovýchodních zemí
 misijní a humanitární pracovníky, kteří jezdí do zemí s nestabilní politickou,
hygienickou a bezpečností situací
 válečné zpravodaje a fotografy

Proč RiskPlus?
 komplexní pojištění do válečných oblastí obsahuje všechna zásadní rizika, která mohou v daných destinacích nastat
 podstatnou součástí pojištění jsou asistenční služby, které se s ohledem na lokální podmínky snažíme poskytovat
i v rizikových oblastech a válečných zónách
 vlastní celosvětová asistence Euro-Center je připravena aktivně pomoci 24 hodin denně 7 dní v týdnu
 po nahlášení Vašich zaměstnanců do pojištění začíná asistence s přípravou tzv. „backup scenarios“
 přístup na náš Voyage Information Portal s aktuální bezpečnostní a zdravotní situací o navštěvované destinaci

U nás lze i do válečných oblastí
pojistit






léčebné výlohy
zubní ošetření
neomezenou aktivní asistenci
repatriaci
trvalé následky a úmrtí
následkem úrazu
 osobní věci
 válečné nebo rizikové oblasti

Aktuální seznam válečných oblastí v českém a anglickém jazyce lze nalézt na našich stránkách www.ervpojistovna.cz

Co je to V.I.P. portál?
 znáte aktuální rizika ve Vaší cílové destinaci? Jaká je místní úroveň
zdravotní péče? Co všechno je dobré vědět o navštěvované zemi
a obejdete se bez zkušeností „místních“?
 pro Vaši informační podporu před cestou jsme pro Vás ve spolupráci
s naší mezinárodní skupinou připravili on-line informační portál,
kde snadno naleznete





bezpečnostní údaje o dané zemi a konkrétní lokalitě
informace o tamějších zdravotnických zařízeních
důležité lokální kontakty na ambasády a zastupitelské úřady
další vyčerpávající informace o dopravě, ekonomice, celních předpisech,
obchodních zvycích a mnoho dalšího

Jak sjednat, kde koupit?

Kontakty

 pokud máte o pojištění zájem, obraťte se na svého pojišťovacího poradce
nebo na kohokoli z našich kolegů

ERV pojišťovna, a. s.
Křižíkova 237/36a, 186 00 Praha 8
tel.: 221 860 860
korporatni@ervpojistovna.cz
www.ervpojistovna.cz

