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Praha, 24. listopadu  2010 

�eské dráhy nabízí zákazník�m cestovní pojišt�ní  

Zákazníci �eských drah si mohou prost�ednictvím eShopu �D a služby 
TeleTiket za�ídit cestovní pojišt�ní do zahrani�í. Nabídka se váže 
k mezinárodním elektronickým jízdenkám. Cestující si tak z domova koupí 
nejen cenov� výhodný jízdní doklad, ale zárove� si vy�ídí i pojistku, aniž by 
museli n�kam chodit. Jízdenka i pojistná smlouva jim p�ijde obratem 
elektronickou poštou. 
 
Cena komplexního cestovního pojišt�ní (v�etn� lé�ebných výloh, aktivní asistence, úrazového 
pojišt�ní, pojišt�ní zavazadel, zpožd�ní navazujícího spoje) je 360 korun na osobu. Pojistka za�íná 
platit v den, kdy zákazník nastoupí cestu tam a trvá po dobu jeho pobytu v zahrani�í, maximáln�  24 
dn�. Partnerem je Evropská Cestovní Pojiš�ovna, a.s., se kterou bude možné do budoucna 
spolupráci rozší�it také na pojišt�ní pro vnitrostátní cestování. 

 
Pojišt�ní k jízdenkám po Evrop� 
 
Limity pojistného pln�ní  (K�) TrainLine - Europe 

Aktivní asistence 24 hod. denn� neomezen� 

Léka�ský p�evoz, p�eložení, p�eprava 1 000 000 

Repatriace t�lesných ostatk� 1 000 000 

Náklady na poh�eb 150 000 

Lé�ebné výlohy (spoluú�ast 1 000,-K�) 2 400 000 

Zmeškání odjezdu 10 000 

Úraz – trvalá invalidita 200 000 

Úraz – úmrtí 100 000 

Zavazadla    (spoluú�ast 500,-K�) 10 000 

 

Délka cesty Druh cesty Pojišt�ný Pojistné 

1 – 24 dní Evropa 1 osoba 360  K� 

Radek Joklík 
tiskový mluv�í �D – produktová komunikace 

 



 

 

Informace o �eských drahách, a. s. 

Akciová spole�nost �eské dráhy pat�í k p�edním železni�ním dopravc�m v rámci Evropské unie. V roce 2009 využilo její spoje p�es 

163 milion� cestujících. V jízdním �ádu 2009/10 vypraví �eské dráhy pr�m�rn� 7 500 spoj� každý den. Díky do�ešení financování 

ve�ejné železni�ní dopravy m�že národní dopravce pokra�ovat v masivní obnov� vozidlového parku. V roce 2009 investovaly �eské 

dráhy do modernizací a do nákupu nových vozidel p�es 4 miliardy korun, v roce 2010 to bude 5 miliard.  

 

S tím samoz�ejm� úzce souvisí zlepšováním kvality všech poskytovaných služeb. Pro snadnou orientaci cestujících vytvo�ily �eské 

dráhy nové webové stránky www.cd.cz a veškeré informace o spojích a cenách získají klienti 24 hodin také na lince Kontaktního 

centra 840 112 113.  

 

Na eShopu �eských drah nebo p�es Kontaktní centrum je možné nakupovat jízdní doklady na vlaky kategorií Sp, R, Ex, IC, EC a SC. 

Zárove� zde dopravce nabízí výb�r levných eTiket� do zahrani�í, jízdenek SporoTiket a eLiška pro cestování v �R a ak�ních 

zpáte�ních jízdenek �D Tip do okolních zemí. 
 

Informace o Evropské Cestovní Pojiš�ovn� 

Evropská Cestovní Pojiš�ovna je sou�ástí nejv�tší sv�tové skupiny specializovaných cestovních pojiš�oven ERV a skupiny nejv�tší 

sv�tové zajiš�ovny Munich Re. Vzhledem k tomu, že toto silné mezinárodní zázemí jí umož�uje být i v �eské republice nositelkou 

sv�tových trend� ve svém oboru, nabízí naprosto nejširší spektrum vysoce kvalitních produkt� od pojišt�ní pro individuální jednorázové 

cesty p�es pojišt�ní na celý rok až po skupinové pojišt�ní pracovních cest. Samoz�ejmostí jsou i speciální pojišt�ní p�izp�sobená 

zam��ení cesty (lyžování, golf, provozování rizikových sport�, cesty autem, cesty s domácími mazlí�ky apod.). Novým partnerem ECP 

jsou �eské dráhy. 


