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Nechcete v Itálii platit pokutu 150 euro? Pak nezapomeňte 

na anglický doklad od pojišťovny. Ve Slavii jej dostanete 

automaticky 

 

Praha, 24. ledna 2022  

Povinný dvojjazyčný certifikát o sjednaném odpovědnostním pojištění, který po 

lyžařích od začátku tohoto roku vyžaduje nová italská legislativa, získávají klienti 

Slavia pojišťovny automaticky. Pojišťovna jej navíc neomezuje pouze na Itálii. Je totiž 

pravděpodobné, že s tímto požadavkem časem přijdou i jiné země. Brzy jej navíc 

získají nejenom držitelé cestovního pojištění s odpovědností, ale také ti, kterým třeba 

tohle riziko kryje jejich pojištění majetku. Potvrzení jim Slavie vydává jak v češtině, tak 

v angličtině. 

V Itálii musí mít kromě tohoto dokumentu všichni lyžaři a snowboardisté do 18 let také helmu 

a rovněž si musí ohlídat, kdy si naposledy dali alkohol. Půl promile je ještě v pořádku, ale 

nad tuto hranici už riskují pokutu až 1000 euro, a pokud budou mít více než 0,8 promile, 

půjde o trestný čin. Lyžování bez dokladu o odpovědnostním pojištění strážci italských 

zákonů oceňují pokutou 150 euro. 

Pojištění odpovědnosti je v podstatě stejná pojistka, kterou znají motoristé pod názvem 

povinné ručení, a zatímco cestovním pojištěním chrání turisté sami sebe, odpovědnostním 

pojištěním naopak ochraňují své okolí. Pokud někomu na sjezdovce něco provedou, 

nebudou desetitisícové či statisícové částky platit z vlastní kapsy, ale pobyt v nemocnici, 

léčení nebo třeba ušlý zisk poškozeného lyžaře za ně zaplatí právě jejich pojišťovna. 
 

 

Pro další informace kontaktujte:   

Slavia pojišťovna: Václav Bálek, tel.: 605 203 447, vaclav.balek@slavia-pojistovna.cz 

 

O společnosti Slavia pojišťovna a.s. 

Slavia pojišťovna, člen skupiny SPGROUP a.s. a expert na neživotní pojištění, staví na dlouholetých 

zkušenostech z pojišťovnictví, které sahají až do dob rakousko-uherské monarchie, do roku 1868. Je jedinou ryze 

českou pojišťovnou s tradicí na našem trhu již více než 150 let. Dnes patří mezi Top10 neživotních pojišťoven 

v České republice a patří mezi lídry v oblasti pojištění cizinců. Dlouhodobě se zaměřuje na zodpovědné řidiče, 

kterým v rámci autopojištění dokáže nabídnout zajímavé podmínky. Své služby poskytuje fyzickým osobám, 

živnostníkům, malým a středně velkým firmám, velkým korporacím či obcím a městům. Služby poskytuje i 

personálním agenturám a cestovním kancelářím. Prostřednictvím 18 poboček a více než stovky kontaktní míst 

obsluhuje více než 250 000 aktivních klientů. Ti mohou pojištění sjednávat, hlásit pojistné události či poskytovat 

fotodokumentaci k těmto pojistným událostem i plně online, přes webové stránky či on-line aplikace Slavia 

pojišťovny.  
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