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Rakúska poisťovacia spoločnosť Europäische Reiseversicherung 
AG vznikla v roku 1907. Je členom European Travel Insurance 
Group (ETIG) – najväčšej siete špecializovaných cestovných 
poisťovní v Európe. Na slovenskom poistnom trhu je známa ako 
Európska cestovná poisťovňa od roku 2006. 

Európska cestovná poisťovňa sa zameriava na 5 kľúčových 
pilierov: 

Poistenie klientov cestujúcich do zahraničia - outgoing. 

Služobné cesty - komplexné poistenie zamestnancov voči 
cestovným rizikám (CTI). 

Služby - poistenie pre prípad úpadku cestovných kancelárií 
a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú organizátorom 
cesty alebo zájazdu. 

Cestovné poistenie pre návštevníkov Slovenska - incoming. 

Cestovné poistenie na bankových platobných kartách a ročné 
produkty pre jednotlivcov a rodiny na turistické cesty. 

Pri riešení krízových udalostí spolupracuje Európska cestovná 
poisťovňa (ECP) s partnerskou spoločnosťou Europ Assistance. 
Služby Europ Assistance sú dostupné 24 hodín denne po celom 
svete a poskytujú možnosť telefonickej komunikácie v materskom 
alebo Vám zrozumiteľnom jazyku. 

Európska cestovná poisťovňa poskytuje širokú paletu produktov 
cestovného poistenia pre súkromné i služobné cesty. 

Pre jednotlivé cesty za  oddychom, pre opakované cesty 
za oddychom alebo na služobné cesty, pre študentov na štúdium 
v zahraničí, deti v detských táboroch ako aj cudzincov 
prichádzajúcich do SR. 

Filozofiou poisťovne je poskytnúť čo najdokonalejší produkt 
so širokým spektrom krytí a tým zabezpečiť v maximálnej možnej 
miere každú cestujúcu osobu pred možným následkami 
cestovateľských škôd. Bez príplatku kryje v každom produkte 
v rámci poistenia liečebných nákladov všetky bežné športy, ktoré 
sa zvyknú vykonávať na letnej alebo zimnej dovolenke. Týka sa to 
aj potápania v zmysle oprávnenia, alebo so sprievodom 
autorizovaného inštruktora. Podobne je kryté tiež horolezectvo a to 
až do 5 000 m nadmorskej výšky. Tzv. plážové športy vrátane 
krátkych výletov na štvorkolke alebo vodných skútroch ako aj 
doplnkové športy ponúkané v lyžiarskych strediskách sú 
samozrejme kryté tiež (z poistenia sú vylúčené motoristické športy 
a zoskoky, podrobne vo VPP ECP). 

Produktmi "PLUS" sú poistené cestujúce osoby bez ohľadu na vek, 
vrátane krytia akútnych stavov existujúcich alebo chronických 
ochorení. Je na výber platnosť iba v Európe alebo na celom svete 
vrátane Kanady a USA. 

Európska cestovná poisťovňa ponúka výhodné skupinové zľavy 
pre rodiny s deťmi a skupiny nad 15 osôb. 
 

 
 

Kontaktné informácie 

Zákaznícky servis: ..................................................  (+421) 2 544 177 04 

Fax: ............................................................................  (+421) 2 544 101 74 

Hlásenie škôd: .....................................................(+421) 2 5441 7711 (04) 

Volanie v núdzi 24 hodín denne: ............................  (+421) 2 544 177 11 

  (+421) 2 544 177 12 

Web stránka: .................................................................. www.europska.sk 

E - mail: ......................................................................... info@europska.sk 

Sociálne siete: ........................................................................... Facebook 

Číslo účtu pre úhradu cestového poistenia 

Banka: ....................................................... Všeobecná úverová banka a.s. 

Číslo účtu: ..................................................................  1783137154 / 0200 

IBAN kód: ............................................  SK28 0200 0000 0017 8313 7154 

SWIFT kód: ............................................................................. SUBASKBX 

  
 

 
 


