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Slavia změnila cestovní pojištění. Je levnější a má vyšší
limity plnění
Praha, 21. března 2022
S nadcházející turistickou sezónou vylepšila Slavia pojišťovna své cestovní pojištění,
které si dospělí turisté mohou sjednat už od 11 korun za den. K základnímu limitu při
pojištění léčebných výloh ve výši 3,5 milionu korun má také možnosti s 5 a 10 miliony.
A pěti a desetimilionové limity jsou nově k dispozici i cestovatelům v rámci pojištění
odpovědnosti. Současně Slavia přehodnotila riziko Covidu, takže jeho krytí teď
vychází zhruba o 30 procent levněji. I nadále poskytuje službu Covid Assistance, která
lidem pomůže vyznat se v podmínkách pro vstup do jednotlivých zemí.
Připojištění Covid 19 kryje náklady na karanténu v zahraničí. Součástí léčebných výloh je ve
Slavii také tzv. preventivní karanténa, úhrada ubytování a zahrnuje i stravování, které
nehradí místní úřady. Vše do limitu 35 tisíc korun na osobu. Stejnou částku 35 tisíc korun má
klient k dispozici i v případě, že domů nemůže odcestovat podle původního cestovního
plánu.
Na významu v těchto dnech nabývá i Covid Assistance. S odlišnými cestami rozvolňování
v jednotlivých zemích se totiž objevuje mnoho variant, které mohou klienty zaskočit. „Někdo
nemá očkování, ale prodělal Covid, jiný v zahraničí přestupuje a mění leteckou společnost
s odlišnými podmínkami pro cestující, další nemá posilující dávku a čekají ho čtyři hraniční
přechody, přičemž v každé zemi platí trochu jiná pravidla,“ vysvětluje produktový ředitel
Slavia pojišťovny Ladislav Bělina. „Naše asistence lidem zajistí nejenom správné informace,
ale i PCR testy na domluvenou dobu v místě bydliště nebo pomoc v případě problémů
v letecké, železniční nebo autobusové dopravě. Vyřeší za klienty i kompenzace za zrušený
nebo zpožděný let nebo ztracená zavazadla,“ dodává Bělina.
Z doplňkových pojištění si cestovatelé mohou vybrat také pojištění nákladů na veterinární
péči, určenou těm, kteří cestují se psy nebo kočkami. Stojí 35 korun denně a týká se
onemocnění, úrazu nebo uhynutí zvířete. U psů je omezena věkem od 6 měsíců do 8 let
a u koček od 6 měsíců do 10 let.
Pokud nemáte celoroční pojištění domácnosti a bojíte se o svůj dům či byt během dovolené,
můžete si u Slavie sjednat připojištění domácnosti v rámci svého cestovního pojištění.
Zatímco nebudete doma, bude Vám tato pojistka krýt riziko poškození, zničení nebo odcizení
movitých předmětů, ale i vnitřních stavebních součástí třeba při krádeži.
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
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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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