Výhodné a kvalitní
cestovní pojištění
Kromě zdraví vás pojistíme i na cestách

rodinné cestovní pojištění
s 20% slevou

Zdraví

Bonusy

Cestovní
pojištění

Lékař na
telefonu

Program

slev a výhod

Důvěřujte největší zaměstnanecké
zdravotní pojišťovně

Cestovní
pojištění

Při cestách do zahraničí je třeba myslet na „zadní vrátka“. Vžité rčení „když
budu opatrný, nic se mi nemůže stát” se mnohdy nevyplácí. A nemusí se
jednat jen o úraz. Stačí těžší chřipka a finanční rozpočet plánovaný pro
pobyt v zahraničí vezme za své.
ZP 211 proto přichází s nabídkou ERGO pojišťovny, a.s., která vám poskytne 100% jistotu,
a navíc šetří váš čas i peníze. Při správně zvoleném tarifu pak nemáte zapotřebí tyto
problémy vůbec řešit a díky širokému spektru pojistné ochrany si z něho vybere každý.
Současně si také můžete zařídit i pojištění storna zájezdu. Krátkodobé cestovní pojištění
pro rodinu i jednotlivce je možné sjednat online.

Zvýhodnění cestovního pojištění
SLEVA PRO RODINU (minimálně 1 dospělý a 1 dítě)
SLEVA PRO SKUPINY (5 a více osob)
•
•
•
•
•
•

20 %
10 %

více než 100 sportů bez přirážky v základním balíčku cestovního pojištění
připojištění adrenalinovaných i extrémních sportů – paragliding, jetsurf, wakeboard atd.
pojištění zavazadel včetně sportovního vybavení
pojištění trvale obydlené domácnosti v rámci rozšířeného balíčku cestovního pojištění
letový asistent – vyřeší za vás problémy se zpožděným či zrušeným letem
krátkodobé cestovní pojištění pro děti zdarma

Tip pro vás
Se ZP 211 bezpečně cestují i rodinní mazlíčci
Pojištění na cesty pro domácí mazlíčky (ošetření u veterináře, mazlíkem způsobená škoda).

Máme pro vás vždy něco navíc
Cestovní pojištění zdarma pro studenty 15-26 let

Cestování
• studenti, kteří rádi cestují po Evropě, mají v průběhu roku pojištění
zdarma na 60 dnů
Změna nabídky vyhrazena. Kompletní a podrobné informace na www.211.cz.
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Studijní pobyt
• pojištění zdarma pro studenty, kteří předloží doklad o studijním pobytu v některé
evropské zemi v rámci programů Socrates, Erasmus nebo jiné studijní stáže
• pojištění zdarma až na 180 dnů s nárokem čerpání 1x za rok
• navíc příspěvek na lékařskou prohlídku před studijní cestou ve výši až 500 Kč

