Nové celoroční pojištění MultiTrip CCS
Pro Vás, kdo cestujete častěji
Pro koho je MultiTrip CCS vhodný
 pro všechny, kdo opakovaně jezdí do zahraničí a chtějí nejvyšší kvalitu a žádnou administrativu
 pro klíčové pracovníky a jejich rodiny jako atraktivní benefit

Jak MultiTrip CCS funguje
 Pojištění se sjednává ke kartě CCS. Pojištěným je osoba, jejíž jméno je uvedeno na kartě (tarif 1). Pojištění se může vztahovat
až na 4 další osoby, které cestují společně s držitelem karty (tarif 2). Pojištění je platné bez omezení způsobu zvolené dopravy.
 CCS karta může být také vystavena na SPZ nebo společnost. V tom případě je pojištěným ten, kdo kartou CCS disponuje v době
zahraniční cesty (tarif 3). Pojištění se může vztahovat až na 4 další osoby, které cestují společně s osobou disponující kartou
(tarif 4). V tomto případě je pojištění platné pouze, pokud se cesta uskuteční motorovým vozidlem.

Proč je MultiTrip CCS dobrou volbou
 první skutečně mobilní cestovní pojištění – vždy po ruce v mobilní aplikaci „Moje Evropská“, kde je rychlý kontakt na asistenční
službu, veškeré údaje o pojistce i užitečný trezor dokumentů
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 zjednodušené pojistné podmínky pro lepší orientaci a srozumitelnost
 šetří čas a starosti s řešením pojištění před každou cestou
 obsahuje pojištění zrušení cesty s limitem 10 tisíc Kč na osobu
 25% sleva na jednorázové navýšení limitu pro pojištění zrušení cesty nebo pojištění zimních sportů
 počet krátkodobých cest během roku není omezen, jedna cesta smí trvat až 45 dní

Mějte svou cestovní
pojistku vždy při ruce
v aplikaci Moje Evropská
Android

iOS

Celoroční pojištění MultiTrip CCS
Limity pojistného plnění
MultiTrip CCS

Co Vám uhradíme (limity v Kč)

Celý svět
Léčebné výlohy

Léčebné a související výlohy

25 000

Fyzioterapie

60 000

Aktivní asistence
Asistenční služby

3 000 000

Zubní ošetření

neomezeně

Převoz, přeložení a repatriace

1 000 000

Převoz tělesných ostatků

1 000 000
100 000

Náklady na pohřeb
Opatrovník

60 000

Doprovázející, přivolaný

Úraz

Trvalé následky úrazu

200 000

Úmrtí následkem úrazu

100 000
15 000

Škoda na osobních věcech

Osobní věci

5 000

Cestovní doklady

Odpovědnost za škodu

Zrušení cesty

Cesty autem

Škoda na zdraví

2 000 000

Škoda na majetku

1 000 000

Právní zastoupení

100 000

Stornopoplatky

10 000

Náklady na odtah

10 000

Náhradní doprava a ubytování

20 000
5 000

Spoluúčast při nehodě pronaj. vozidla
Zimní sporty

Zimní sporty

ne

Rizikové sporty

Rizikové sporty

ne

Kolik to bude stát (ceny v Kč)

1)

MultiTrip CCS
měsíčně

ročně

Tarif 1 Osoba

200

2 400

Tarif 2 Osoba + 4

320

3 840

Tarif 3 SPZ/firma

200

2 400

Tarif 4 SPZ/firma + 4

320

3 840

Jak sjednat pojištění, kde koupit CCS kartu
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CCS Česká společnost pro
platební karty s.r.o.
Chlumčanského 497/5
180 21 Praha 8
tel. 266 108 108
market@ccs.cz

worldwide

www.ervpojistovna.cz

na českém trhu

Vysvětlivky:
1) spoluúčast 20 %, při hospitalizaci 10 %

