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travel 4 business

Jak funguje pojištění
travel 4 business?
pojištění vyslání náhradního pracovníka
Váš zaměstnanec jede do zahraničí,
aby na veletrhu reprezentoval vaši
společnost, předvedl vaše výrobky či
služby nebo třeba podepsal kontrakt.
Ještě před jednáním však dojde k jeho
zranění s následnou hospitalizací v místní
nemocnici. Vy musíte rychle zajistit
adekvátní náhradu. Buďte bez starosti –
máme řešení.

Vyberete si náhradního pracovníka,
sdělíte nám, odkud a kam se potřebuje
dostat, a my mu zajistíme dopravu
i pojištění. Náklady na dopravu
náhradního zaměstnance až
do konkrétního místa jednání či výkonu
práce hradíme my. A samozřejmě se
postaráme i o zraněného pracovníka
a zajistíme jeho přepravu ze zahraničí
zpět domů – opět na naše náklady.

Chcete se starat o prosperitu firmy a ne řešit problémy vzniklé na cestách
svých zaměstnanců?

pojištění vybavení na obchodní cesty

Máme pro vás jasné argumenty,
proč služební cesty pojistit právě
u AXA ASSISTANCE

Pracovníkovi vaší společnosti v zahraničí
z hotelového pokoje odcizili pracovní
notebook, bez kterého se na své cestě
v zahraničí neobejde. Jelikož elektronika
standardně v pojištění zahrnuta nebývá,
pracovník se obává, že bude muset
vzniklou škodu uhradit. Nemusí mít obavy
– i na tyto situace myslíme…

jednoduchost

kvalita

výhodná cena

Na začátku spolupráce uvedete jen počet
zaměstnanců, kteří jezdí služebně do zahraničí,
a zda jezdí jen po Evropě nebo do celého světa,
nic více…

Získáváte nejen vysoce kvalitní zdravotní
pojištění, ale také právní ochranu, asistenci
po celém světě nebo třeba pojištění elektroniky
– to vše v ceně. Naše značka vám přináší
spolehlivou a rychlou pomoc s vysokou úrovní
péče, kterou zaručují mezinárodní standardy AXA.

Denně pečujeme o tisíce klientů
na celém světě ve spolupráci
s našimi pobočkami a osvědčenými
partnery a díky tomu jsou naše
služby nejen kvalitní, ale i cenově
výhodné.

nehlásíte jednotlivé cesty
(pojištění platí pro neomezený
počet opakovaných výjezdů)
nepřihlašujete jednotlivé zaměstnance
(platí pro sjednaný počet pracovníků)
neřešíte změnu pracovníka
(neuvádíte konkrétní jména)

až neomezené léčebné výlohy
až 25 mil. Kč na krytí odpovědnosti za škodu
pojištěna i služební elektronika
plnohodnotná právní asistence

jednoduché sjednání bez papírování

S travel 4 business
máte pomoc neustále po ruce
síť smluvních zařízení AXA je po celém
světě připravena postarat se o vás a vaše
zaměstnance
naše týmy česky hovořících lékařů jsou
připraveny vyrazit za vámi kamkoliv
na světě a zajistit bezpečný a rychlý
transport zpět do ČR
celosvětová síť AXA ASSISTANCE denně
pomáhá tisícům klientů na celém světě
– pomáhat vám je naším posláním

Stačí, když pracovník zavolá na naši
nonstop linku, kde vzniklou situaci
oznámí a obratem dostane pokyny,
jak postupovat. Škoda bude
následně proplacena bez spoluúčasti
zaměstnance.

výběr ze dvou programů
(KOMFORT, EXCELENT)
nemusíte složitě vybírat,
jaká různá pojištění sjednáte
(nejčastější rizika jsou v produktu
již zahrnuta)

pojištění právní asistence
Zaměstnanec vaší firmy se stal při
cestě do zahraničí účastníkem dopravní
nehody. Policisté nehovořili anglicky,
dali vašemu pracovníkovi podepsat
jakýsi dokument, kterému nerozuměl,
a následně byl vzat do vazby. Nepříjemná
situace? Neobávejte se – nenecháme ho
v tom!

Zaměstnanec přímo z místa zavolá
na naši asistenční linku, která zajistí
dorozumění s policií a poradí, jak
naložit s předloženými dokumenty.
Postaráme se i o právní zastoupení
vašeho zaměstnance a v případě nutnosti
složíme kauci. Následně podnikneme
veškeré kroky k co nejrychlejšímu
vyřešení vzniklé situace a budeme se
podílet i na úhradě vzniklých nákladů.

cestovní pojištění

travel 4 business – nabídka cestovního
pojištění pro zaměstnance
Kvalitní cestovní pojištění už dávno není jen
ochranou proti výdajům za neplánované léčení
v zahraničí. Dnes je možné pojistit nepřeberné
množství situací, a to s různými limity plnění, v rámci
kterých je pojištěný chráněn.
přednosti pojištění travel 4 business:
 ptimální ochrana při nejpravděpodobnějších
o
komplikacích, které mohou během cesty nastat
profesionální asistenční služby širokého rozsahu
velmi zjednodušená administrativa
Nechejte se přesvědčit, že naše pojištění je více než služba.

rozsah pojištění travel 4 business
POJIŠTĚNÍ

EXCELENT
Evropa

KOMFORT
Celý svět

Evropa

Celý svět

2 500 000 Kč

4 000 000 Kč

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH (PLV)
Celkový limit
- repatriace a transporty
- zuby
- doprava doprovázející osoby

neomezeně
reálné náklady do limitu PLV

reálné náklady do limitu PLV

20 000 Kč

15 000 Kč

reálné náklady do limitu PLV

reálné náklady do limitu PLV

200 € / noc; max. 10 nocí

150 € / noc; max. 10 nocí

reálné náklady do limitu PLV

reálné náklady do limitu PLV

200 € / noc; max. 10 nocí

150 € / noc; max. 10 nocí

Smrt úrazem

300 000 Kč

200 000 Kč

Trvalé následky úrazu

600 000 Kč

400 000 Kč

Odpovědnost za škodu - na zdraví

25 000 000 Kč

1 000 000 Kč

Odpovědnost za škodu - na věci

10 000 000 Kč

500 000 Kč

5 000 Kč

5 000 Kč

Pojištění zavazadel - celkový limit

30 000 Kč

20 000 Kč

Pojištění zavazadel - limit na věc

15 000 Kč

9 000 Kč

- ubytování doprovázející osoby
- doprava příbuzného na návštěvu
- ubytování příbuzného na návštěvu
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ (ÚP)

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU (ODP)

Spoluúčast
POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL (ZAV)

Ztráta osobních dokladů

4 000 Kč

4 000 Kč

Pojištění vybavení na obchodní cesty

50 000 Kč

25 000 Kč

reálné náklady

reálné náklady

Turistické informace

ano

ano

Lékařské informace

ano

ano

Telefonická pomoc v nouzi

ano

ano

Tlumočení a překlady

ano

ano

POJIŠTĚNÍ PŘEDČASNÉHO NÁVRATU (PPN)

POJIŠTĚNÍ ZPOŽDĚNÍ A ZRUŠENÍ LETU (PZL)
POJIŠTĚNÍ VYSLÁNÍ NÁHRADNÍHO PRACOVNÍKA (PNP)
POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ ASISTENCE (PPA)

www.axa-assistance.cz

500 Kč za každou hodinu; max 2000 Kč
10 000 Kč
reálné náklady na dopravu

reálné náklady na dopravu

500 000 Kč

100 000 Kč

AACZ-PKT4BPP01-C-1

POJIŠTĚNÍ ZPOŽDĚNÍ ZAVAZADEL (PZZ)

2015-04

POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB (PAS)
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