
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Letní dovolená bez cestovního pojištění je zbytečným hazardem  

Praha 14. května 2019 - Letecký zájezd do teplých krajin nebo sportovní a 

turistické aktivity doma i v zahraničí jsou obvyklým způsobem využití 

dovolených v období letních prázdnin. „Stejně jako loni, i letos se předpokládá 

velký zájem Čechů o cestování, zejména v průběhu července a srpna. Stále 

více Čechů touží zažít také exotiku a právě v zemích mimo EU je kvalitní 

cestovní pojištění naprostou nezbytností,“ říká Jan Vlček, obchodní ředitel 

Slavia pojišťovny. 

 

Cestovní pojištění nekryje pouze riziko úrazu a nemoci 

Výše nákladů na poskytnutí první pomoci v případě úrazů v zahraničí, stejně jako léčebné 

výlohy v případě nemoci, je obvykle nemalá. „Pokud nemáte sjednáno cestovní pojištění a 

během dovolené v zahraničí musíte vyhledat lékařskou pomoc, může částka za ošetření 

citelně narušit rozpočet vaší domácnosti.,“ říká Jan Vlček. Pojištění úrazů a lékařské pomoci 

je proto přirozeným a primárním důvodem, pro který se cestovní pojištění obvykle sjednává. 

Výčet rizik, která mohou při cestách do zahraničí hrozit, je ale mnohem širší. Slavia 

pojišťovna nabízí řadu variant pojištění, které pokrývají například zpoždění či zmeškání letu, 

opožděné dodání vašich zavazadel, jejich zničení živelní událostí, poškození, zničení nebo 

odcizení. Důležitou součástí cestovního pojištění Slavia pojišťovny je také pojištění 

odpovědnosti vůči třetím osobám (pro případ způsobení škody na majetku, zdraví či vznik 

nemajetkové újmy), pojištění proti ztrátě nebo odcizení dokladů nezbytných pro návrat do ČR 

nebo i krytí rizika nevyužití již uhrazené dovolené z důvodu vážného poškození bytu nebo 

domu, hospitalizace, přírodní katastrofy nebo tragických rodinných událostí. 

Pojistěte sebe, rodinu, domácí mazlíčky i dočasně opuštěnou domácnost 

Cestovní pojištění Slavia pojišťovny je možno sjednat pro osoby se vstupním věkem od 0 let. 

V nabídce pojišťovny je i rodinná varianta, která počítá se dvěma dospělými a třemi dětmi. 

Pokud se na cesty vydáváte i se čtyřnohým členem rodiny, i jeho léčebné výlohy a další 

rizika lze pojistit a vyhnout se nenadálým výdajům na veterinární léčbu až do hodnoty 

30 000,- Kč. Při cestě vlastním automobilem se může hodit krátkodobá autoasistence pro 

vozidla do 3,5 tuny.  

Potenciálním rizikem je i vícedenní nepřítomnost obyvatel vašeho domu či bytu. „V loňském 

roce postihlo vloupání do rodinných domů více než 1 500 jejich majitelů. Zloději se zajímali o 

elektroniku, šperky, hotovost, ale také o starožitnosti či umělecká díla. Jen Slavia pojišťovna 

v rámci pojištění domácnosti v tomto období za tyto pojistné události uhradila klientům 

řádově statisíce korun,“ uvádí Jan Vlček. „Právě proto je krátkodobé pojištění domácnosti 

zařazeno do naší doplňkové nabídky cestovního pojištění. Svoje cesty si tak mohou opravdu 

v klidu užít i ti, kteří se pro dlouhodobé pojištění svého bytu či rodinného domu dosud 

nerozhodli.“  



 

Neztrácejte čas cestou na pobočku a čekáním ve frontách 

Poměrně oblíbeným způsobem nákupu zimních zahraničních zájezdů je využití „last minute“ 

nabídek cestovních kanceláří. Nejen v takovém případě je efektivní a rychlé využít pro 

sjednání smlouvy přehledného portálu přímo na internetových stránkách Slavia pojišťovny. 

„Ke vzniku smlouvy dochází v okamžiku úhrady sjednaného poplatku, veškeré doklady 

odcházejí klientovi přímo do e-mailové schránky okamžitě po jejím sjednání. Není ani třeba 

se obávat, že v době stresu před odjezdem na úhradu pojistného zapomenete. Sami naše 

klienty na splatnost v případě potřeby včas upozorňujeme prostřednictvím textové zprávy do 

mobilního telefonu či e-mailem. Všechny nabídky v systému jsme také rozdělili do věkových 

kategorií tak, aby jednotlivé druhy pojištění byly připraveny přesně pro předpokládané zájmy 

pojištěnců. Nabízíme tedy pojištění pro dítě do 18 let, dospělé do 70 let, seniorům nad 70 let 

a v neposlední řadě zvýhodněné pojistné pro rodinu, tedy 2 dospělé a 1 až 3 děti,“ připomíná 

Jan Vlček. 

Podrobné informace o možnostech a variantách cestovního pojištění, kalkulátor a informace 

o dalších produktech Slavia pojišťovny naleznete na  www.slavia-pojistovna.cz    

O společnosti: 

Slavia pojišťovna staví na dlouholetých zkušenostech, sahajících až do roku 1868. Stabilita a tradice 

umožnily Slavia pojišťovně stát se silnou společností, která je současně schopna flexibilně reagovat na 

nové trendy. Široké spektrum jejích pojistných produktů a služeb využívají soukromé osoby i 

podnikatelé. V případě soukromých osob se jedná zejména o pojištění majetku a odpovědnosti nebo 

cestovní a úrazové pojištění. Slavia pojišťovna se dlouhodobě zaměřuje na zodpovědné řidiče, kterým 

v rámci autopojištění dokáže nabídnout mnohá zvýhodnění. Zároveň patří mezi lídry trhu v oblasti 

pojištění cizinců, unikátní je její pojištění domácích mazlíčků nebo bezkrevní léčby. Firmám nabízí 

např. pojištění odpovědnosti, aut a přepravy nebo majetková a technická pojištění. Mezi spokojené 

zákazníky Slavia pojišťovny patří také obce a města. Speciální servis poskytuje personálním 

agenturám a cestovním kancelářím. 

 

www.slavia-pojistovna.cz 

 

 

Kontakt pro média: 

Jakub Koutek     Jiří Kolář 

Email:    koutek@know.cz    kolar@know.cz  

Telefon:  +420 774 547 902    + 420 777 848 466 

http://www.slavia-pojistovna.cz/
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