Jak si sjednat
cestovní pojištění
Jak
si sjednat
cestovní pojištění
rychle a pohodlně?

Sjednejte si pojištění AXA Assistance během tří jednoduchých kroků a ušetřete svůj čas.

V nabídce sjednat
online zvolte
možnost cestovní
pojištění.

Pojedete do ciziny jednou
nebo vícekrát?
Účel cesty je důležitý pro
pokrytí specifických rizik.

Pojištění můžete
uzavřít klidně od
dnešního dne. Platné
bude již 4 hodiny
po sjednání.

Vyberte takovou
variantu, která vám
bude nejvíce
vyhovovat. Obáváte se
například o svá
zavazadla? Pojištění
zavazadel ve variantě
Komfort či Excelent
stojí za zvážení.

Nemusíte vybírat
konkrétní zemi.
Stačí zvolit region
a máte vyřešeno.

Sportujete rádi? Např. střelba z luku nebo
paragliding patří do kategorie rizikových
aktivit, které vám pokryje právě připojištění
rizikových sportů. Podrobnější informace
naleznete vždy po rozkliknutí otazníčku.

Pojištění storna
cesty vás ochrání
v situacích, kdy
na zaplacenou
cestu nemůžete
odcestovat
ze závažných
důvodů.

Osobní údaje vyplníte hned.
Pak stačí dát pokračovat
a jsme u třetího kroku.

Přehled si pořádně zkontrolujte.
Zejména data, region a detaily
pojištění. Souhlasí vše?

Připravili jsme pro vás i tři další specifická připojištění, která se vám mohou hodit.
Nezapomeňte se proto podívat na připojištění Dovolená bez starostí a Bezpečný
domov. A pokud cestujete s rodinou a vašimi nejmenšími, zobrazí se vám i
pojištění Klidný rodič.

Souhlas
s podmínkami
si určitě přečtěte.
Ale právních
kliček se u nás
rozhodně obávat
nemusíte.

Vyberte si platební metodu, která vám nejvíce
vyhovuje. Pak už stačí jen projít platebním
procesem a máte hotovo.

Výborně! Pojištění máte sjednáno. Na e-mailovou adresu
vám byly odeslány všechny potřebné materiály.

To ale není vše, co pro vás máme. Využít můžete i náš
cestovatelský portál My Travel Space.cz. A pokud chcete
i další výhody, přidejte si nás na Facebooku nebo
Google+.

Po zaplacení vám na e-mailovou adresu
bude obratem zaslána pojistná smlouva,
asistenční kartička (tu si můžete
stáhnout i do svého chytrého telefonu
prostřednictvím aplikace mobile pocket)
a všeobecné pojistné podmínky. Pojištění
vám začne platit již 4 hodiny po sjednání
(po zadání neodvolatelného bankovního
příkazu). Na nic už tedy nemusíte myslet
a můžete odcestovat bez starostí. Záda
vám kryje náš tým profesionálů.

Sjednávat můžete i v zahraničí

Pokud si na pojištění vzpomenete až
po překročení hranic, nic se neděje.
Sjednat si jej totiž můžete i v cizině.
Je však důležité brát v úvahu zmiňovanou
účinnost. V případě, že nejprve dojde
ke vzniku škody a vy si teprve následně
sjednáte pojištění, není tato škoda
z pojištění kryta.

Nevíte si rady nebo máte dotaz?
Napište nám na JsmeTuProVas@axa-assistance.cz

