Dovolená
bez starostí
Cestovní pojištění do zahraničí
Na dovolenou jedete za odpočinkem. S naším připojištěním
dovolené bez starostí si můžete vychutnat veškeré chvíle
v zahraničí v klidu a pohodě – řešení nepříjemných situací
nechte na nás.
Postaráme se o vás, kdyby se vám na dovolené něco stalo
– a to i po příjezdu zpět do ČR! Dopravíme vás k lékaři,
pomůžeme s dovozem léků a zajistíme péči o vašeho
domácího mazlíčka, pokud vy nebudete moci.
A kdyby se něco stalo s autem? Zajistíme odtah,
opravu nebo váš návrat zpět domů.
V případě potřeby se postaráme
i o vaše ubytování a nepojízdné
auto dopravíme zpět do ČR!

zahrnuje pojištění zdravotní asistence, domácího mazlíčka a technické asistence
lze sjednat k jednorázovým i opakovaným cestám
pojištění zdravotní asistence zahrnuje zdravotní asistenci pojištěnému po návratu do ČR (v případě, že léčba započala v zahraničí)
pojištění domácího mazlíčka zahrnuje náklady na nutnou a neodkladnou péči v zahraničí, zajištění dopravy k veterináři a odpovědnost
za škodu způsobenou pojištěným zvířetem
• pojištění vozidla zahrnuje opravu na místě, kde vozidlo přestalo být provozuschopné, nebo odtah do nejbližšího servisu,
• dočasné ubytování, pokračování v cestě a v případě nemožnosti opravy do pěti pracovních dnů také odtah zpět do ČR

•
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„DOVOLENÁ BEZ STAROSTÍ“

EXCELENT

KOMFORT

REFERENCE

Asistence po návratu při snížené pohyblivosti následkem pojistné události (ČR)
Doprava z nemocnice po hospitalizaci
Doprava k lékaři a zpět

20 000 Kč

Dovoz nezbytných léčiv nebo potravin
Doprava a pobyt zvířete ve zvířecím útulku / hotelu
Pojištění domácích mazlíčků
Pojištění veterinární péče

20 000 Kč

Doprava zvířete k veterináři veterináři (platí i pro zvíře, které zůstalo v ČR)
Rozšíření krytí z pojištění odpovědnosti pro škody způsobené zvířetem

do limitu ODP

Pojištění technické asistence vozidla (evropské země zelené karty)
Oprava na místě nebo odtah do nejbližšího servisu
Pokračování v cestě/návrat domů (hromadná doprava)
Taxi z místa události do místa přechodného ubytování / na nádraží
Přechodné ubytování
Repatriace neopraveného vozidla

5 000 Kč
reálné náklady
2 500 Kč
100 € / noc, max. 3 noci
25 000 kč
(pokud vozidlo není opravitelné do 5 pracovních dní)

www.axa-assistance.cz

