|TISKOVÁ ZPRÁVA
Slavia má optimistickou zprávu pro cestovatele do Turecka
a Tuniska
Praha, 7. července 2022
Podle aktuálního žebříčku Asociace cestovních kanceláří patří mezi nejvíce
navštěvované země letošního léta také Turecko a Tunisko. Právě do těchto destinací
od začátku prázdnin zlevnila Slavia pojišťovna ceny cestovního pojištění. Pojištění
léčebných výloh a další rizika si mohou s nižším pojistným pořídit také turisté mířící
do Maroka a na Kypr.
„Na základě nové analýzy škod jsme upravili cenotvorbu u některých letních destinací, mezi
kterými jsou i státy patřící k magnetům letošního léta,“ vysvětluje produktový ředitel Slavia
pojišťovny Ladislav Bělina. „Dříve byli rizikovější, ale v poslední době v nich jsou zřejmě
klienti opatrnější, takže jsme je mohli přesunout do kategorie, ve které vychází cestovní
pojištění levněji,“ doplňuje Bělina.
K základnímu limitu při pojištění léčebných výloh ve výši 3,5 milionu korun nabízí Slavia
pojišťovna také limity s 5 a 10 miliony. Pěti a desetimilionové limity jsou nově k dispozici
i cestovatelům v rámci pojištění odpovědnosti. Riziko Covidu už je zahrnuté v běžném
pojištění léčebných výloh a Slavia i nadále poskytuje službu Covid Assistance, která lidem
pomůže vyznat se v podmínkách pro vstup do jednotlivých zemí.

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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