
Cestovní a storno pojištění
Pro vaše cesty vám nabízíme produkty ERV cestovní pojišťovny SBALENO. Pokud dáváte přednost cestování v 
klidu a chcete mít jistotu, že i v případě nepředvídatelných okolností nezůstanete v zahraničí bez pomoci, 
doporučujeme Vám uzavřít cestovní pojištění. ERV Evropská i nadále nabízí varianty cestovního pojištění, které 
platí na rizika spojená s COVID-19 i v oranžových, (tmavě) červených a neoznačených destinacích. Konkrétně jde o 
jednorázové pojištění Sbaleno Na maximum a Storno Plus. Když si sjednáte jiné varianty pojištění, budou se na 
COVID-19 rizika vztahovat pouze v zeleně označených destinacích (dle semaforu mzv.cz).

Nové připojištění ERV Extra klientům uhradí, v případě jejich umístění do karantény v zahraničí, mimořádné 
doložené náklady na náhradní ubytování a pozdější zpáteční cestu zpět do ČR až do výše uvedeného limitu 
pojistného plnění (s uvedenou spoluúčastí).

Cestovní pojištění K moři/Za poznáním/Na lyže/Na maximum 
Cena:.............................................................cena podle varianty/počet dní/bez/se spoluúčasti
Podrobnosti a ceník k plnění tohoto typu pojištění na: http://www.ervpojistovna.cz/cs/letak-sbaleno.pdf

Pojištění STORNO PLUS  
Varianta Storno je od února 2021 pozastavena a není možné si ji
sjednat

● Storno PLUS obsahuje možnost zrušení cesty i z důvodu
onemocnění COVID-19 a navíc se nově rozšiřuje i na
situace, kdy je klientovi v souvislosti s COVID-19 nařízena
osobní preventivní karanténa zasahující do původně
plánovaného termínu cesty. Pojištění se nevztahuje na
plošně nařízenou karanténu jakéhokoli druhu. Platí i pro
situace, kdy v okamžiku nástupu cesty klient nesplní
zdravotní podmínky pro vycestování z ČR (např. kontrola
na letišti).

● Přečtěte si odkaz www.ervpojistovna.cz/cs/pojisteni-
storna-letak.pdf, kde jsou důvody storna specifikovány.
POZOR - nejedná se o libovolné důvody)

● Pojistné je vypočítáno  procentem z ceny  zájezdu,
letenky či samostatné cestovní služby.

Cena od února 2021......   5 - 7% celkové ceny cestovních služeb viz tabulka 

  Připojištění ERV Extra
Doplňte pojištění Sbaleno o atraktivní balíček ERV Plus, 
který se vztahuje na mnoho dalších a často opomíjených 
rizik. Připojistíte si situaci, kdy jste nuceni si prodloužit 
pobyt v zahraničí z důvodu nezaviněného umístění v 
karanténě či nesplnění zdravotních podmínek pro cestu zpět
(např. nevpuštění do letadla z důvodu naměření teploty 
apod.). Spoluúčast je v těchto případech 20%

Cena: .........................  349 Kč / osoba 

p


