Pojišťovna VZP, a.s.
Ke štvanici 656/3
185 00 Praha 8

Sleva na produkty od Pojišťovny VZP, a.s.
Benefit pro zaměstnance a studenty Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Na základě vzájemné spolupráce mezi Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích a
Pojišťovnou VZP, a.s. vyjednalo vedení univerzity pro své zaměstnance (i jejich rodinné
příslušníky) a studenty exkluzivní slevu na pojistné produkty od Pojišťovny VZP, a.s. Sleva
25% se vztahuje na Cestovní pojištění, Úrazové pojištění, pojištění běžné občanské
odpovědnosti, pojištění majetku a pojištění Patron. Sleva 20% se vztahuje na základní
zdravotní pojištění cizinců (ZZPC), komplexní pojištění (KZPC) a pojištění Exclusive (KZPCE)
pro zahraniční studenty.

Cestovní pojištění


pro cesty jak po Evropě, tak po celém světě včetně USA



specializace na Chorvatsko a Alpy



pro cesty turistické i pracovní (administrativní i manuální činnosti)



pro provozování rekreačních, zimních, rizikových, extrémních a profesionálních
sportů



Asistence 24/7



Navíc ke každé smlouvě důležité pojištění cestovních dokladů ZDARMA

Odkaz na produkt:
https://www.pvzp.cz/cs/on-line-pojisteni/vpip/CP/CestovniPojisteni.aspx?partner=4TumQu

Pojišťovna VZP, a.s.
Ke štvanici 656/3
185 00 Praha 8

Úrazové pojištění


Ochrana pojištěných před ztrátou příjmů v případě úrazu



Pojištění se vztahuje také na pracovní úraz



Pojištění smrti, invalidity a trvalých následků způsobné úrazem



Od věku 0 až do 85 let



Úrazové pojištění platí pro celý svět



Nově také dětské úrazové pojištění Medvídek (při uzavření smlouvy do 24. 12. 2014
získáte plyšového medvídka ZDARMA)

Odkaz na produkt:
https://www.pvzp.cz/on-line-pojisteni/urazvpip/uraz/basedata.aspx?partner=4TumQu
Odkaz na dětské úrazové pojištění:
https://www.pvzp.cz/on-line-pojisteni/urazmvpip/urazm/basedata.aspx?partner=4TumQu

Občanská odpovědnost


V souladu s Novým občanským zákoníkem platným od 1. 1. 2014



Ochrana před případnou újmou na zdraví, škodou na majetku či finanční škodou
způsobené třetí osobě



1 pojistná smlouva se vztahuje na celou rodinu (i zvíře)



Platnost pojištění na území České republiky a Evropy

Odkaz na produkt:
https://www.pvzp.cz/on-line-pojisteni/odpovpip/odpo/basedata.aspx?partner=4TumQu
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Patron


Finanční ochranu v případě náhlého onemocnění či úrazu



Pojištění pro případ pracovní neschopnosti



Úhrada až 1 000 Kč denně za hospitalizaci z důvodu nemoci, úrazu či těhotenství a
porodu



Platné pro území celého schengenského prostoru

Odkaz na produkt:
https://www.pvzp.cz/on-line-pojisteni/patronvpip/patron/basedata.aspx?partner=4TumQu

Pojištění majetku


Finanční ochrana bytu, domu, garáže či chaty včetně vybavení před následky
nepředvídatelných událostí (zničení, poškození, odcizení)



Dvě varianty pojištění: Standard a Maxi



Bonusy za každý rok trvání pojištění bez pojistné události



Lze volit pojistnou částku



Možnost sjednat s pojištěním občanské odpovědnosti jako komplexní pojištění
občanů a jejich majetku



Lze si sjednat osobní schůzku na tel: 739 541 770

Pojišťovna VZP, a.s.
Ke štvanici 656/3
185 00 Praha 8

Základní zdravotní pojištění cizinců


Pojištění cizinců zahrnuje nutné a neodkladné ošetření a hospitalizace



nepřetržité asistenční služby renomované společnosti AXA ASSISTANCE



Vztahuje se na Českou republiku, státy tzv. Schengenského prostoru a tranzitní zem

Odkaz na produkt Čj:
https://www.pvzp.cz/on-line-pojisteni/zzpcvpip/zzpc/basedata.aspx?partner=4TumQu&language=cs

Anglická mutace
https://www.pvzp.cz/on-line-pojisteni/zzpcvpip/zzpc/basedata.aspx?partner=4TumQu&language=en

Ruská mutace
https://www.pvzp.cz/on-line-pojisteni/zzpcvpip/zzpc/basedata.aspx?partner=4TumQu&language=ru

Komplexní zdravotní pojištění cizinců


unikátní zdravotní pojištění pro cizince, které je obdobou veřejného zdravotního
pojištění



odpovídá platné legislativě pro pobyt cizinců v České republice



nepřetržité asistenční služby renomované společnosti AXA ASSISTANCE




Největší síť zdravotních zařízení (4800 zařízení)
Bez vstupní lékařské prohlídky

Odkaz na produkt Čj:
https://www.pvzp.cz/on-line-pojisteni/kzpcvpip/kzpc/basedata.aspx?partner=4TumQu&language=cs

Anglická mutace
https://www.pvzp.cz/on-line-pojisteni/kzpcvpip/kzpc/basedata.aspx?partner=4TumQu&language=en

Ruská mutace
https://www.pvzp.cz/on-line-pojisteni/kzpcvpip/kzpc/basedata.aspx?partner=4TumQu&language=ru
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Komplexní zdravotní pojištění cizinců – EXCLUSIVE


Na rozdíl od jiných komerčních pojištění zcela bez výluk, tudíž svým rozsahem
odpovídá veřejnému zdravotnímu pojištění



nadstandardní asistenční služby od AXA ASSISTANCE



bez vstupní lékařské prohlídky



Největší síť zdravotních zařízení (4800 zařízení )

Jak a kde lze pojištění sjednat?
Pojištění lze sjednat přímo přes vložené odkazy, které Vás odkážou na cílové stránky
s pojištěním Pojišťovny VZP, a.s. Dále je možné navštívit naši pobočku na adrese Vítězné
náměstí 9, 16000 Praha 6, nebo nás kontaktovat emailem na veronika.kralikova@pvzp.cz,
maryna.plotnitska@pvzp.cz a sundus.aliova@obchodpvzp.cz.
(pro správnou funkčnost slev je potřeba vložit odkazy na intranet či přímo do internetového vyhledávače)

Kontaktní osoby
Veronika Králiková
odbor obchodu
Tel: 739 541 766
E-mail: veronika.kralikova@pvzp.cz
Maryna Plotnitska
odbor obchodu
Tel: 739 541 766
E-mail: maryna.plotnitska@pvzp.cz
Sundus Aliová
odbor obchodu
Tel: 777 737 822
E-mail: sundus.aliova@obchodpvzp.cz
Ing. Halina Trsková
Ředitelka Odboru obchod a marketing
Tel: 733 598 849
E-mail: halina.trskova@pvzp.cz

