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Zbrusu nové připojištění Extra+ od ERV Evropské
Pomůže při nemoci COVID-19 a osobní karanténě v ČR i zahraničí
ERV Evropská přichází s připojištěním, které se vztahuje na řadu problémů spojených s COVID-19. Kromě výloh na léčení platí
i při nutnosti zrušení cesty (storna) kvůli osobní preventivní karanténě nebo neplánovaném pozdějším návratu ze zahraničí domů.

Naše připojištění řeší více situací spojených s COVID-19 než běžná cestovní pojištění na trhu

Léčebné výlohy

Náklady na Vaše léčení při onemocnění COVID-19

Stornopoplatky
(Zrušení cesty
z uvedených důvodů)

Vaše onemocnění COVID-19

Nouzové situace

Připojištění Extra ERV Evropské

Běžné COVID
pojištění na trhu

Na jaké potíže cestujících se pojištění vztahuje

Extra

Extra+

Osobní preventivní karanténa
Nesplnění zdravotních podmínek pro vycestování
Ubytování za nouzové situace
Náhradní zpáteční cesta

Konkrétní situace, kdy naše připojištění pomůže


Jste již v zahraničí a prokáže se u Vás nemoc COVID-19, přičemž Vás umístí do nemocnice nebo karantény.



Hygiena nebo jiný odpovědný úřad Vám kvůli kontaktu s COVID pozitivním nařídí ještě v ČR osobní preventivní karanténu, 		
která zasahuje do termínu Vaší cesty.



Před zahraniční cestou (ještě v ČR) se u Vás potvrdí onemocnění COVID-19, takže nemůžete vycestovat.



Na začátku Vaší dovolené Vás kvůli nevyhovujícímu zdravotnímu stavu (nejčastěji kontrola na letišti) nevpustí ještě v ČR do letadla.



Jste v zahraničí a před nebo při návratu nesplníte zdravotní požadavky nebo Vás umístí do karantény a tím nestihnete svůj 		
původní termín cesty zpět.

Co Vám uhradíme (limity v Kč)
Rizika

Extra

Extra+

Extra

Evropa

Cíl cesty

Extra+
Svět

Léčebné výlohy COVID-19
Stornopoplatky COVID-19

1)

1)

- vč. osobní karantény

1)

1)

1)

Ubytování za nouzové situace

7 500

1)

7 500

1)

15 000

1)

15 000

1)

Náhradní zpáteční cesta

7 500

1)

7 500

1)

15 000

1)

15 000

1)

Kolik to bude stát

290 Kč

Vysvětlivka:
L-EXTRA-2104

1)

1)

spoluúčast 20 %

www.ERVpojistovna.cz

540 Kč

590 Kč

1 090 Kč

Připojištění Extra/Extra+ nelze sjednat
samostatně, vždy pouze jako doplněk stávajícího cestovního pojištění. K některým
druhům cestovního pojištění se dodatečně
sjednává pouze část tohoto připojištění,
protože zbylé jsou již obsaženy v základu
cestovního pojištění.

