Oddělení:
Produktový management – cestovní pojištění

Země:
Česká republika

Nabídka cestovního pojištění
GOOD PLACES s.r.o.

© Generali Pojišťovna a. s.

Praha

2/19/2015

Cestovní pojištění Generali Pojišťovna a.s.
Generali

Pojišťovna

a.s.

je

komplexní

pojišťovací

Obchodní partneři

společnost, která nabízí všem klientům rozsáhlé služby v
oblasti životního i neživotního pojištění.

Generali je v současnosti největším evropským pojistitelem.
Působí ve více než šedesáti zemích světa a pečuje
o sedmdesát miliónů klientů.

V Generali klademe velký důraz na vysokou kvalitu
pojistných produktů, rychlý servis a osobní přístup ke
klientům,

kteří

mohou

využít

našeho

bezplatného

poradenství.
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Asistenční služby cestovního pojištění
Europ Assitance Česká republika je poskytovatelem komplexních asistenčních služeb
a služeb likvidace pojistných událostí.
Více než 10 let je partnerem pojišťovny Generali v této oblasti služeb.
Díky silnému mezinárodnímu zázemí a know-how skupiny nabízí a poskytuje našim
klientům komplexní specializovaná pojistná a servisní řešení šitá na míru potřebám
klienta.
Jedná se zejména o následující služby poskytované v rámci cestovní asistence:
- vyhledání vhodného zdravotnického zařízení,
- zajištění lékařského ošetření a péče vč. úhrady vzniklých nákladů,
- repatriace klienta zpět do ČR,
- přeprava tělesných pozůstatků a vyřízení potřebné dokumentace,
- zajištění právní pomoci, právní asistence,
- vyřízení náhradních dokladů a finanční zálohy v případě ztráty zavazadel,
- zajištění náhradní dopravy, případně ubytování,
- vyslání opatrovníka a ubytování členů rodiny,
- zásilka léčiv a jiných zdravotnických potřeb,
- zajištění předčasného návratu ze zahraniční cesty a další.
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Výhody cestovního pojištění Generali

Nabízíme komplexní pojistné krytí, které odpovídá Vašim požadavkům.

Neúčtujeme žádné pojistné předem, ani zálohové.

Vyúčtování probíhá měsíčně, a to dle skutečně stráveného počtu dní v zahraničí.

Na začátku dalšího pojistného období obdržíte fakturu s výší pojistného a přehled
uskutečněných zahraničního cest za předchozí období.

O výjezdech klientů nás stačí informovat den před odjezdem klienta na cestu
(e-mailem / faxem).
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Pojistný produkt EASY
Charakteristika produktu
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Pojistný produkt EASY
základní pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně repatriace a pro případ přivolání opatrovníka

Název pojištění

Rozsah pojištění

Pojištění léčebných výloh
v zahraničí a pro případ repatriace

Léčebné výlohy v zahraničí
včetně repatriace
Akutní zubní ošetření

LPP

3 000 000 Kč

LPP

10 000 Kč

Přivolání opatrovníka

LPP

50 000 Kč

Pojištění pro případ přivolání
opatrovníka
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Pojistná částka (PČ)/ limit
pojistného plnění (LPP)
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Územní rozsah
pojištění

Evropa a Svět dle čl.
17 VPP CEP 2014/01

Denní pojistné
Evropa/ Svět
osoby ve věku
0 - 69 let
14 / 24 Kč
senior 70+
42 / 72Kč

Pojistný produkt UNIVERSAL
Charakteristika produktu
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Pojistný produkt UNIVERSAL
pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně repatriace a pro případ přivolání opatrovníka,
rozšířené o úrazové pojištění, pojištění osobních věcí a zavazadel a připojištění odpovědnosti za
škodu
Název pojištění

Rozsah pojištění

Pojištění léčebných výloh
v zahraničí a pro případ repatriace

Léčebné výlohy v zahraničí
včetně repatriace
Akutní zubní ošetření

LPP

3 000 000 Kč

LPP

10 000 Kč

Pojištění pro případ přivolání
opatrovníka

Přivolání opatrovníka

LPP

50 000 Kč

Trvalé následky úrazu

PČ

500 000 Kč

Smrt následkem úrazu

PČ

500 000 Kč

Osobní věci a zavazadla

LPP

50 000 Kč

LPP

5 000 Kč

LPP

1 000 000 Kč

LPP

1 000 000 Kč

LPP

50 000 Kč

Úrazové připojištění

Pojištění osobních věcí a
zavazadel

Připojištění odpovědnosti za
škodu
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Zpoždění, poškození a ztráta při
přepravě
Odpovědnost za škodu na zdraví
jiné osoby
Odpovědnost za škodu na
majetku jiné osoby
Odpovědnost za škodu za ušlý
zisk jiné osoby
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pojistného plnění (LPP)
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Územní rozsah
pojištění

Evropa a Svět dle čl.
17 VPP CEP 2014/01

Denní pojistné
Evropa/ Svět

osoby ve věku
0 – 69 let
25 / 35 Kč
senior 70+
75 / 105Kč

Doplňková pojištění
PRO PŘÍPAD NEUSKUTEČNĚNÍ ZÁJEZDU
PRO PŘÍPAD ZRUŠENÍ CESTY
PRO PŘÍPAD PŘERUŠENÍ NASTOUPENÉ CESTY
SPORTOVNÍ ČINNOSTI
Charakteristika doplňkových pojištění
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Doplňková pojištění
PRO PŘÍPAD NEUSKUTEČNĚNÍ ZÁJEZDU, ZRUŠENÍ CESTY, PRO PŘÍPAD PŘERUŠENÍ
NASTOUPENÉ CESTY A SPORTOVNÍ ČINNOSTI
Název pojištění

Rozsah pojištění

Pojistná částka (PČ)/ limit pojistného
plnění (LPP)

Pojištění pro případ
neuskutečnění zájezdu

Neuskutečnění zájezdu
z důvodu úpadku CK

Pojištění pro případ zrušení cesty

Storno cesty před jejím
počátkem

LPP

80 % nákladů, max. 10 000 Kč
80 % nákladů, max. 20 000 Kč
80 % nákladů, max. 30 000 Kč

Pojištění pro případ přerušení
nastoupené cesty

Předčasné ukončení již
nastoupené cesty

LPP

80 % nákladů, max. 10 000 Kč

Pojištění sportovní činnosti

Rozšiřuje rizika krytá léčebnými výlohami o výkon sportovní činnost pojištěného,
viz VPP a ZPP CEP 2014/01

Územní
rozsah
pojištění

10 000 Kč
20 000 Kč
80 000 Kč

LPP

Pojistné za
osobu/pobyt
+ 20 Kč
+ 50 Kč
+ 80 Kč

Evropa a
svět dle čl.
17 VPP
CEP
2014/01

+ 150 Kč
+ 300 Kč
+ 450 Kč
+ 50 Kč
Denní pojistné
Evropa/svět
+ 15 Kč / + 30 Kč

Jednotlivá doplňková pojištění musí být sjednána spolu s některým z pojistných
produktů na předchozích stránkách. Samostatně tato pojištění nelze klientům nabízet.
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Objevujte s námi svět
Kontakt:
Martin Mejzlík
manažer pro klíčové zákazníky senior

Zuzana Škardová
manažer pro klíčové zákazníky

+ 420 731 493 351
+ 420 224 557 573
martin.mejzlik@ceskapojistovna.cz

+ 420 724 621 056
+ 420 224 547 647
zuzana.skardova@generali.cz
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