AXA ASSISTANCE CZ

TISKOVÁ ZPRÁVA
AXA Assistance přichází s novým firemním
pojištěním Travel 4 Business
> Praha, 23. října 2015 - Nové pojištění zahrnuje cestovní pojištění, právní ochranu,
nepřetržitou asistenční službu, až neomezené léčebné výlohy, krytí odpovědnosti
za způsobenou škodu do výše až 25 milionů anebo například pojištění firemní
elektroniky. Součástí pojištění Travel 4 Business je též asistence související
s vysláním náhradního pracovníka do zahraničí. To vše pro firemní zákazníky a
jejich zaměstnance.

„Travel 4 Business je specifické cestovní pojištění, které je sjednáno na jméno společnosti a ne na konkrétní
jména pojištěných osob. Stačí jen uvést počet zaměstnanců jezdících služebně do zahraničí a jejich cílové
destinace. Díky platnosti pojištění pro neomezený počet opakovaných výjezdů není třeba hlásit každou služební
cestu zvlášť. To výrazně ušetří čas zaměstnavatelům a firmám, které nepotřebují přihlašovat každého
jednotlivého zaměstnance, ani se nemusí zabývat změnou údajů při jeho výměně. Samozřejmostí je i rychlé
online sjednání pojištění,“ uvedl k novému typu cestovního pojištění Lukáš Přikryl, vedoucí oddělení
marketingu AXA Assistance.
Nové firemní pojištění se opírá o dlouhodobé zkušenosti AXA Assistance, která pečuje o tisíce klientů na celém
světě ve spolupráci s pobočkami a osvědčenými partnery. Pojištění lze zvolit ve dvou variantách KOMFORT a
EXCELENT, které zahrnují nejčastější rizika a současně zaměstnance ochrání i v několika specifikých
situacích.
Pojištění vyslání náhradního pracovníka
Pokud dojde ke zranění nebo onemocnění zaměstnance, který je vyslán na služební cestu do zahraničí, zajistí
AXA Assistance jeho hospitalizaci a ošetření v adekvátním lékařském zařízení. Zaměstnavatel v průběhu
současně určí náhradního pracovníka, kterému bude zprostředkována doprava na dané místo, a to včetně
samotného pojištění. Původně vyslaný pracovník bude přepraven ze zahraničí zpět domů. To vše je pokryto
z pojištění Travel 4 Business.
Pojištění právní asistence
Účast na dopravní nehodě v zahraničí může znamenat pro zaměstnance i firmu nelehkou situaci. Místní policie
často nekomunikuje v angličtině a v mnohých případech trvá na podepsání dokumentů, kterým dotyčný
nerozumí. Díky pojištění právní asistence má však zaměstnanec kontakt na asistenční linku, na níž specialisté
AXA Assistance zajistí dorozumění s policií a poradí, jak naložit s předloženými dokumenty. Postarají se i o
právní zastoupení zaměstnance a v případě nutnosti složí požadovanou kauci. Přidanou hodnotou je rychlé
vyřešení vzniklé situace a pomoc s úhradou případných vzniklých nákladů.
Pojištění firemní elektroniky
Travel 4 Business ochrání pracovníky a samotné zaměstnavatele i při odcizení pracovního notebooku, telefonu,
nebo jiné elektroniky, bez které se zaměstnanci na své cestě v zahraničí jen těžko obejdou. Stačí, když
pracovník zavolá na nonstop linku, kde vzniklou situaci oznámí, a dostane pokyny, jak postupovat. Škoda bude
následně pojišťovnou proplacena bez spoluúčasti zaměstnance.

1/2

________________________________________________________________________________________
AXA ASSISTANCE v České republice
AXA ASSISTANCE zahájila svou činnost v České republice v roce 1998 jako poskytovatel asistenčních služeb
pro korporátní klientelu. Nyní nabízí své služby jak firemním zákazníkům, tak i jednotlivcům. Klienty AXA
ASSISTANCE jsou zejména pojišťovny, banky, cestovní kanceláře, hotelové řetězce, výrobci a prodejci
automobilů, dopravci, distributoři energií, atd. AXA ASSISTANCE poskytuje cestovní pojištění a s ním spojené
asistenční služby, právní ochranu a poradenství, asistenční služby pro vozidla, domácnosti či zdravotní
asistenci a rovněž moderní produkty na míru, zejména z oblasti lifestyle a concierge služeb pro VIP klienty.
AXA ASSISTANCE Group
AXA ASSISTANCE patří mezi světové lídry v poskytování asistence. V roce 2012 vykázala příjmy ve výši 1 mld.
EUR a zpracovala 9 milionů případů. AXA ASSISTANCE je zcela vlastněna skupinou AXA Group a je globálním
poskytovatelem služeb se zaměřením na řešení nouzových situací v rámci každodenní asistence ve čtyřech
obchodních oblastech: auto, cestování, zdraví a domov. Jejích 7000 zaměstnanců se nachází ve 34 zemích a
asistenční služby poskytuje ve více než 200 zemích světa.
AXA Group
Skupina AXA je celosvětovým leaderem v oblasti finančního zabezpečení. Podnikání společností AXA je
geograficky diverzifikováno; zaměřuje se na Evropu, Severní Ameriku a Dálný východ. Celosvětově má AXA
102 milionů klientů v 57 zemích, 160 tisíc zaměstnanců a její celkový příjem za rok 2012 přesáhl 90 miliard eur.
Tato tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách společnosti AXA ASSISTANCE

www.axa-assistance.cz
Kontakt pro média:
Lukáš Přikryl, Head of marketing and Digital AXA Assistance, tel.: +420 272 099 902, e-mail: lukas.prikryl@axa-assistance.cz
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