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PROTIMEDVĚDÍ PRŮKAZKA

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

vaše 99% jistota, že se vrátíte bez úrazu
Nepodceňujte dovolenou na Slovensku. Na setkání
s medvědem byste měli být připraveni. S Protimedvědí průkazkou od pojišťovny Union máte až
99% jistotu, že se domů vrátíte bez úrazu. Prozradí
vám, jak se medvědům vyhnout, i to, co dělat,
když jednoho přece jen potkáte. Dbejte těchto
rad a užijte si Slovensko i přes nástrahy, které na
vás čekají.

unikátní pojištění od specialisty na cesty na Slovensko

BALÍČEK VÝHOD
výhodné pojištění
on-line již od 9 Kč
na den od specialisty
na Slovensko

Pojišťovna Union je opravdovým odborníkem na pojištění pro
Slovensko. Výhodné cestovní pojištění můžete mít již od 9 Kč na den.
Sjednáte ho kdykoli, rychle a pohodlně na www.unionpojistovna.cz.
Stačí jen vyplnit krátký dotazník a uhradit pojistné prostřednictvím
internetbankingu. Navíc můžete využít naše slevy pro rodiny, děti,
studenty a kolektivy.
Objednejte si nejlepší pojištění léčebných výloh, pojištění zavazadel,
pojištění odpovědnosti za škodu nebo také úrazové pojištění u pojišťovny,
která je lídrem na trhu cestovního pojištění na Slovensku již 17 let.

STŘET S MEDVĚDEM
co dělat, když potkáte v lese medvěda
SETKÁNÍ

POZORNOST

ÚTOK

OBRANA

JAK SE VYHNOUT MEDVĚDŮM
pár dobrých rad, jak předejít úrazům

01
Potkat medvěda
je na Slovensku
běžné. Nezřídka
jej budete moci
spatřit ve městech,
na sídlištích,
u vody nebo jen
tak, na procházce.
Můžete být ale
klidní, medvěd
si vás patrně ani
nevšimne.
Medvědi se totiž
o lidi nezajímají.

02
Pokud přece jen
upoutáte pozornost medvěda,
pravděpodobně
mu nejde
o vás. Zajímá se
spíše o svačinku
v batohu. Věnujte
mu paštičku
a pokuste se
pomalu a opatrně
zmizet. Pamatujte,
medvěd téměř
nikdy neútočí.

03
Kdyby opravdu
medvěd zaútočil,
patřili byste
k velice ojedinělým
případům. Ve
skutečnosti se
medvěd možná
jenom brání.
Lehněte si na
břicho, dělejte
mrtvého a při
první příležitosti
zmizte z jeho
okolí.

04
Braňte se dříve,
než medvěda
potkáte. Slovensko
skrývá spoustu
nástrah, ale
s pojištěním
v Unionu o nich
máte přehled.
Jen s unikátní
Protimedvědí
průkazkou víte, jak
si užít dovolenou
i na divokém
Slovensku.

rada

Nesbírejte borůvky tam, kde je sbírá medvěd. Je mnohem lepší
najít si keře, o které se nebudete muset s medvědem prát.

#01

Když potkáte medvěda, určitě do něj nic neházejte.
Svou statečnost projevte spíše rozvahou a klidem.

#02

Na medvědy nekřičte a netykejte jim.
Mluvte na ně s klidem a projevem náležité úcty.

#03

Když se na vás medvěd dívá, nezírejte mu do očí. Je prokázáno,
že oční kontakt není v jejich společenství důkazem přízně.

#04

Pamatujte, že spíše než o vás jde medvědovi o váš batoh.
Obětujte paštiky i lančmít a pokuste se zmizet z jeho očí.

#05
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