
Firemní cestovní pojištění RiskPlus 
Pro cesty do rizikových a válečných oblastí

Pro koho je RiskPlus vhodný
 � pro inženýry, techniky a dělníky cestující za prací do rizikových nebo válečných zemí (stavby rafinerií a dalších 

technologických celků, správa leteckých a vrtulníkových flotil,  atd.)

 � pro obchodní společnosti vyvážející do afrických a blízkovýchodních zemí

 � pro misijní a humanitární pracovníky působící v zemích s nestabilní politickou, hygienickou nebo bezpečnostní situací

 � pro válečné zpravodaje a fotografy

Proč je RiskPlus zajímavý
 �  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 poskytujeme 
i v rizikových oblastech a válečných zónách

 �  vlastní celosvětová asistence Euro-Center je připravena aktivně pomoci 24 hodin denně 7 dní v týdnu

 �  ihned po nahlášení cesty Vašeho zaměstnance začínáme s přípravou tzv. „backup scenarios“

 �  přístup do naší aplikace „ERV travel&care“ s aktuální bezpečnostní a zdravotní situací v plánované destinaci 
(v této aplikaci nebo na webu Ministerstva zahraničních věcí také najdete, zda se jedná o rizikovou nebo válečnou oblast) 

Jediní specialisté na cestovní pojištění
 �  máme vlastní non-stop asistenční službu v češtině

 � máme zkušenost s asistenční pomocí v rizikových a válečných oblastech
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Včetně pojištění  

pro případ COVID-19

Dotazy k pojištění
ERV Evropská pojišťovna, a. s. 

tel: 221 860 155
?



Tabulka s limity pojistného plnění je nedílnou součástí pojistných podmínek. Rozsah Vašeho pojištění naleznete v pojistné smlouvě. 

Vysvětlivky: 9) spoluúčast 20 %

Co Vám uhradíme (limity v Kč) Riziko Varianta RiskPlus 1 RiskPlus 2 RiskPlus 3

Léčebné výlohy
Léčebné výlohy vč. COVID-19 5 000 000 5 000 000 10 000 000

Zubní ošetření 40 000 40 000 40 000

Asistenční služby

Aktivní asistence neomezeně neomezeně neomezeně

Převoz, přeložení a repatriace 5 000 000 5 000 000 5 000 000

Převoz tělesných ostatků 1 000 000 1 000 000 1 000 000

Náklady na pohřeb 150 000 150 000 150  000

Úraz

Trvalé následky úrazu 800 000 1 200 000

Úmrtí následkem úrazu 400 000 600 000

Letecké neštěstí dvojnásobek dvojnásobek

Osobní věci

Škoda na osobních věcech 30 000 60 000

Cestovní doklady 5 000 10 000

Věci zaměstnavatele 

ERV COVID
Znemožnění návratu 
(COVID-19)

náhradní ubytování 15 000 9)

náhradní doprava 15 000 9)

RiskPlus 
Tabulka limitů

Pro více informací o službě volejte +420 221 860 155 nebo nám napište na firemni@ERVpojistovna.cz.

Kolik to stojí Varianta RiskPlus 1 RiskPlus 2 RiskPlus 3

Pojistné za osobu a den 350 Kč 550 Kč 950 Kč

Minimální pojistné za osobu a cestu 3 000 Kč

Mobilní aplikace pro snadnější cestování

Moje Evropská - Vaše cestovní pojistka v mobilu

Mějte kompletní informace o svém cestovním pojištění vždy při ruce! 
Stáhněte si zdarma naši mobilní aplikaci Moje Evropská a už s sebou 
nebudete muset vozit žádné zbytečné papíry. V mobilu budete mít 
rychlý kontakt na asistenční službu, informace o svém pojištění, 
užitečný trezor dokumentů a praktické rady na cestu.

Android iOS

QR kódy pro stažení aplikace

ERV travel & care - servis pro bezpečné cestování

Druhá mobilní aplikace ERV travel & care Vám poskytne informace 
především o bezpečnostní situaci a zdravotnictví v kterékoli zemi 
světa. Navíc Vám pošle okamžité upozornění, pokud se v navštíve-
né oblasti stane něco zásadního. Navede Vás k prověřeným nemoc-
nicím či lékárnám, poskytne důležitá telefonní čísla.

QR kódy pro stažení aplikace. Jako regist-
rační kód použijte číslo Vaší pojistky.

Android iOS
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