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Cestovní pojištění na sezonu 2022 

 

Vážení klienti, 

připravili jsme pro Vás na sezonu 2022 kompletní přehled pojišťoven, které nabízí cestovní 

pojištění, abyste si mohli vybrat tu nejlepší nabídku. 

Pojišťovny nabízí mnoho nových produktů souvisejících s Covidem-19, a to je také důvod pro 

naše rozhodnutí, nenabízet prodej cestovního pojištění na sezonu 2022 k našim zájezdům. 

Poskytujeme Vám tento přehled pojišťoven a věříme, že si vyberete sami dle svého uvážení to 

nejlepší. 

 

1. AXA 

tel. kontakt: + 420 272 099 990 

webové stránky: https://www.axa-assistance.cz/produkty-pro-vas/cestovni-pojisteni 

 

2. GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA 

tel. kontakt: +420 241 114 114 

webové stránky: https://www.generaliceska.cz/cestovni-pojisteni 

 

3. Allianz pojišťovna 

tel. kontakt: +420 241 170 000 

webové stránky: https://www.allianz.cz/cs_CZ/pojisteni/cestovani/cestovni-pojisteni.html 

 

4. ČSOB Pojišťovna 

tel. kontakt: +420 466 100 777 

webové stránky: https://kalkulacka.csobpoj.cz/cestovni-pojisteni 

 

5. Kooperativa 

tel. kontakt: +420 957 105 105 

webové stránky: https://www.koop.cz/pojisteni/cestovni-pojisteni 

 

6. Direct 

tel. kontakt: +420 221 221 221 

webové stránky: https://www.direct.cz/pro-lidi/cestovni-pojisteni 

 

7. UNIQA 

tel. kontakt: +420 488 125 125 

webové stránky: https://www.uniqa.cz/cestovni-pojisteni 
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8. Union Pojišťovna 

tel. kontakt: +420 844 11 12 11 

webové stránky: https://www.unionpojistovna.cz 

 

9. ERV Evropská pojišťovna 

tel. kontakt: +420 221 860 860 

webové stránky: https://www.ervpojistovna.cz/cs/cestovni-pojisteni 

 

10. Pojišťovna VZP a.s. 

tel. kontakt: +420 225 354 950 

webové stránky: https://cestovni.pvzp.cz 

 

 

 

Pokud chcete okamžité srovnání nejvhodnějšího cestovního pojištění, na níže uvedených 

webových stránkách máte možnost rychlého srovnání: 

 

https://www.srovnator.cz/cestovni-pojisteni 

https://www.klikpojisteni.cz/cestovni-pojisteni 

https://www.epojisteni.cz/cestovni-pojisteni 

https://www.top-pojisteni.cz/cestovni-pojisteni 

https://www.srovnejto.cz/cestovni-pojisteni-online 

 

 

Důležité upozornění: 

Pokud budete chtít uzavřít smlouvu na cestovní pojištění s ochranou COVID je nutné 

toto učinit nejpozději do 3 dnů od úhrady. Na podrobnosti se prosím informujte ve Vaší 

pojišťovně. 

 

Pokud požadujete pojištění zájezdu pro případ Vašeho storna, též se prosím pojistěte co 

nejdříve po uhrazení zálohy. Podmínky pojištění se liší dle pojišťovny, ale většinou Vás 

na storno zájezdu těsně před zájezdem již nepojistí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Semilech, dne 1.2.2022 
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