Cestovní pojištění

Bezpečné vyhlídky
na vaše cesty

pro jednotlivce nebo rodinu
platí až 90 dnů podle typu balíčku
po Evropě nebo po celém světě
jednoduché sjednání

www.equabank.cz

Cestujete k moři, na lyže či za nákupy? Sami nebo
společně se svojí rodinou? Raiffeisenbank a.s. vám
ve spolupráci s BNP Paribas Cardif Pojišťovnou a. s.
nabízí možnost sjednání cestovního pojištění.
Po sjednání tohoto pojištění již nemusíte před každou
cestou myslet na uzavření cestovního pojištění
a za pár korun získáte klid při všech svých cestách.

Kdo je pojištěn
Cestovní pojištění Jednotlivec Evropa a Jednotlivec Svět
se vztahuje vždy pouze na majitele běžného
účtu Equa bank.
Cestovní pojištění Rodina Evropa a Rodina Svět
se vztahuje na majitele účtu Equa bank a dále na jeho
spolucestující rodinné příslušníky do 75 let, kteří cestují
a pobývají v zahraničí společně s majitelem účtu:
manžel/manželka,
sourozenci, rodiče,
registrovaný/á partner/partnerka,
druh/družka žijící ve společné domácnosti,
libovolný počet dětí do 18 let.
U dětí je maximální věková hranice 18 let, přičemž
pojištěny jsou děti vlastní nebo osvojené nebo děti
svěřené do pěstounské péče a zároveň děti
manžela/manželky či druha/družky žijící
ve společné domácnosti.

Rozsah pojištění a výše limitů
Pojištěná rizika / Pojistné částky

EVROPA

SVĚT

Léčebné výlohy a asistenční služby

2 500 000 Kč

6 000 000 Kč

z toho na akutní zubní ošetření

10 000 Kč

10 000 Kč

z toho na telefonickou komunikaci s administrátorem

3 000 Kč

3 000 Kč

30 000 Kč

50 000 Kč

2 000 Kč

2 000 Kč

Úmrtí následkem úrazu

200 000 Kč

200 000 Kč

Trvalá invalidita následkem úrazu

300 000 Kč

300 000 Kč

Odpovědnost za škodu

2 000 000 Kč

4 000 000 Kč

z toho náhrada majetkové újmy

1 000 000 Kč

2 000 000 Kč

z toho náhrada nemajetkové újmy

1 000 000 Kč

2 000 000 Kč

Zavazadla a věci osobní potřeby

20 000 Kč

20 000 Kč

Zpoždění zavazadel v průběhu letecké dopravy

5 000 Kč

5 000 Kč

Časová spoluúčast

3 hodiny

3 hodiny

Zrušení cesty

30 000 Kč

30 000 Kč

Finanční spoluúčast

15 % nákladů

15 % nákladů

Právní pomoc a kauce pro případ dopravní nehody

100 000 Kč

100 000 Kč

Náklady na doprovod / přivolanou osobu
denní limit

Platnost pojištění

Krádež, ztráta či poškození zavazadel

Pojištění je platné od následujícího dne po jeho sjednání.
Cestovní pojištění je platné po celou dobu platnosti účtu
a platí vždy prvních 90 dnů každé cesty do zahraničí.
Pojistné krytí začíná a končí překročením státní hranice
ČR a počet cest do zahraničí není omezen.

Každou škodu na zavazadlech neprodleně oznamte policii
či dopravci a vyžádejte si potvrzení. Pojistné plnění vám
bude vyplaceno po návratu domů přímo pojišťovnou.

Pojištění ve variantě balíčku Evropa je platné na území
kontinentální Evropy včetně přilehlých ostrovů, evropské
části Ruska (vymezené pohořím a řekou Ural) a dále
na území Egypta, Maroka, Tuniska a Turecka. Ve variantě
Svět není územní platnost pojištění omezena, nevztahuje
se však na území ČR nebo země trvalého pobytu
pojištěného. V případě rodinného cestovního pojištění
se výše uvedené limity vztahují na každého pojištěného
cestujícího zvlášť.

Předtím, než uhradíte jakoukoli platbu za způsobenou
škodu, kontaktujte asistenční službu.

Výše uvedené cestovní pojištění se vztahuje na letní i zimní
rekreační sporty jako lyžování a snowboarding
na vyznačených sjezdovkách, cyklistika a vysokohorská
turistika do 3 500 m n. m.

Poplatky za pojištění

Škoda na majetku či zdraví třetích osob

Jak nahlásit škodu
Pokud se vám stala nějaká škoda nebo zdravotní újma
v zahraničí, kontaktujte asistenční službu: 234 240 244
Pečlivě prosím uschovejte veškerou dokumentaci, účty
za ošetření a lékařské zprávy a po návratu ze zahraničí
nahlaste škodní událost asistenční společnosti:
Europ Assistance s.r.o.
Na Pankráci 121
140 00 Praha 4

Cestovní pojištění Jednotlivec Evropa
Cestovní pojištění Jednotlivec Svět

59 Kč/měsíc
69 Kč/měsíc

tel.: +420 234 240 244
fax: +420 221 586 100
e-mail: likvidace@europ-assistance.cz

Cestovní pojištění Rodina Evropa
Cestovní pojištění Rodina Svět

79 Kč/měsíc
109 Kč/měsíc

Jak vám může pomoci asistenční služba

Pojistné období cestovního pojištění se sjednává v délce
12 měsíců, úhrada za pojištění je hrazena měsíčně a bude
inkasována z vašeho běžného účtu od měsíce následujícího
po sjednání pojištění.

Součástí cestovního pojištění je bezplatná asistenční služba.
Její operátoři, kteří hovoří nejen česky, ale i všemi hlavními
světovými a mnohými evropskými jazyky, jsou k dispozici
24 hodin denně 365 dnů v roce. Jsou připraveni pomoci
pojištěným, kteří se dostanou do nepředvídané situace.

Co dělat v případě pojistné události

Na asistenční kartě pojištěného, kterou obdržíte
na každé pobočce nebo ji najdete
ke stažení na www.equabank.cz, je uvedeno
kontaktní číslo na asistenční službu:

Úraz či náhlá nemoc
Asistenční služba vám doporučí lékaře či zprostředkuje lékařské
ošetření, zajistí převoz a přijetí do kvalitně vybavené nemocnice,
uhradí náklady na léčení a pobyt. Bude-li to nezbytné, zajistí
převoz do vlasti (repatriaci). Při dlouhodobé hospitalizaci pak
zprostředkuje návštěvu jedné vámi zvolené osoby (opatrovníka),
aby vám pomohla zpříjemnit těžké chvíle v cizí zemi.

Asistenční služba +420 234 240 244

Kartičku mějte při svých zahraničních
cestách vždy u sebe.
V případě, že budete potřebovat v zahraničí lékařské
ošetření nebo se ocitnete v jiné tíživé situaci (ztráta
zavazadel, dopravní nehoda, přepadení apod.),
kontaktujte asistenční službu buď osobně, nebo
prostřednictvím vašeho spolucestujícího či ošetřujícího
lékaře.
Při kontaktování asistenční služby nahlaste
následující údaje:
že jste pojištěn/a u BNP Paribas Cardif Pojišťovny, a.s.,
jméno a příjmení majitele účtu (v případě rodinného
cestovního pojištění dále jméno a příjmení osoby,
které se týká pojistná událost),
datum narození majitele účtu,
důvod, proč asistenční službu kontaktujete,
telefonní číslo, na kterém je vás (nebo lékaře
či zástupce) možné zpětně kontaktovat.
Před odjezdem do zahraničí vám asistenční služba podá
následující informace související s cestou do zahraničí:
vízové povinnosti,
doporučené očkování,
počasí v zahraničí,
směnné kurzy zahraničních měn,
kontakty na české zastupitelské úřady v zahraničí,
zpoždění letu a zavazadel,
kontakty na překladatele a tlumočníky.

Příklady výluk z pojištění
Z pojištění jsou vyloučeny pojistné události vzniklé
v souvislosti s:
řízením motorového vozidla, plavidla, letadla či balónu
pojištěným bez příslušného řidičského oprávnění nebo
s jejich neoprávněným užitím ze strany pojištěného,
komplikacemi léčby neplodnosti, komplikacemi
dobrovolného přerušení těhotenství, komplikacemi
těhotenství v době po ukončeném 24. týdnu těhotenství
nebo komplikacemi rizikového těhotenství, nebo
komplikacemi porodu,

pokračováním nebo opakováním nemoci, kterou
pojištěný trpěl před odjezdem do zahraničí, vyjma
případů, kdy se jedná o akutní zhoršení stabilizovaného
chronického onemocnění,
zrušením cesty, která byla zakoupena ještě před
vznikem pojištění,
neuskutečněním plánované cesty z důvodu nemoci,
která je pokračováním nebo opakováním nemoci,
kterou pojištěný trpěl v době před vznikem pojištění.
Přehled všech uplatňovaných výluk najdete
ve Všeobecných pojistných podmínkách
pro cestovní pojištění č. 2/2020.

Zánik pojištění
Pojištění zaniká v těchto případech:
posledním dnem kalendářního roku, ve kterém dovršíte
75 let věku,
posledním dnem platnosti vašeho běžného účtu,
písemnou dohodou,
dnem vašeho úmrtí; je-li sjednána varianta RODINA
a k úmrtí dojde v zahraničí, pojištění zaniká dnem
návratu rodinných příslušníků pojištěného ze zahraničí,
odstoupením od pojištění ve lhůtě 14 dnů od sjednání
pojištění (odstoupení se provádí telefonicky,
případně písemně),
z dalších důvodů stanovených pojistnou smlouvou
a pojistnými podmínkami.

Podrobné podmínky cestovního pojištění včetně výluk
z pojištění jsou obsaženy v Pojistné smlouvě č. LTEQ 1/2020
a Všeobecných pojistných podmínkách pro cestovní
pojištění č. 2/2020, kterými se pojištění řídí. Naleznete je
na www.equabank.cz.

Sjednejte si pojištění
jednoduše na pár kliků online v internetovém
bankovnictví na www.equabank.cz

na pobočce, seznam poboček
na www.equabank.cz/pobocky

Pro více informací nás kontaktujte
Klientské centrum Equa bank
222 010 222, Po–Ne 8.00–20.00

klientske.centrum@equabank.cz

www.equabank.cz
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