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                                                             NEJVĚTŠÍ PRODEJCE PLAVEB MSC CRUISES V ČESKÉ REPUBLICE                      VÍC NEŽ 10 LET ZKUŠENOSTÍ   

 

 

                      POPLATKY - ZMĚNY - STORNA - POJIŠTĚNÍ ÚPADKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je velmi důležité si uvědomit, že každý týden plavební společnost naloďuje cca 25.000 pasažérů. Je to obrovské číslo. Jen si 
představte, že při letecké přepravě, kdy se do letadla odbavuje cca 300 lidí, je nutné se odbavit dvě hodiny před odletem a hlavně 
není možné změnit žádné údaje na letence. Proto je nutné respektovat skutečnost, že všechny údaje budeme chtít při sepsání 
cestovní smlouvy. Každá změna cestovní smlouvy je zpoplatněna a poplatky za změnu nejsou 
malé, protože se jedná o složitý proces mnoha operací. 
 

Výše poplatků za 
jednotlivou změnu 

Do 55 dnů před odjezdem 55-25 dnů před odjezdem 24 dnů před odjezdem 

Změna jména  (za každé jméno) 2.100,-Kč 2900,-Kč  Jen na vyžádání min 2.900,-Kč 

Parkování 250,-Kč 900,-Kč Jen na vyžádání min 2.900,-Kč 

Balíčky-výlety zdarma 490,-Kč Jen na vyžádání min 2.900,-Kč 

Pasové udaje (za každé jméno) zdarma 2900,-Kč Jen na vyžádání min 2.900,-Kč 

V případě nedodání pasových údajů do 55 dnů před plavbou je pozdní dodání zpoplatněno jako změna.  
 
V případě, že dojde z jakýchkoliv důvodů k nutnosti zrušit zájezd, nabídneme Vám, pokud je to možné, změnu účastníka zájezdu. 
Pokud si najdete náhradníky, kteří budou akceptovat vaši cestovní smlouvu v plném rozsahu, uhradíte pouze poplatek za změnu 
jména. Tato možnost platí pro plavby s vlastní dopravou a zájezdy s dopravou a delegátem. V případě letecké dopravy linkovým 
letem není změna jména možná a stornopoplatek zájezdu je tak ve výši 100%. Nemáte-li možnost náhrady a je nutné cestovní 
smlouvu zrušit, postupuje se dle všeobecných obchodních podmínek, které uvádějí:  
Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností RIVIERA TOUR stanovené smlouvou, nebo odstoupí-li 
RIVIERA TOUR před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit RIVIERA 
TOUR odstupné ve výši:Storno  

Počet dnů před odjezdem na zájezd-plavbu Výše stornopoplatku v % z celkové ceny zájezdu 

Od sepsání smlouvy do 141 dnů před odjezdem 30% z celkové ceny zajezdu 
140-110 dnů před odjezdem 40% z celkové ceny zajezdu 

109-100 dnů před odjezdem 50% z celkové ceny zajezdu 

99-80 dnů před odjezdem 60% z celkové ceny zajezdu 
79-69 dnů před odjezdem 70% z celkové ceny zajezdu 
68-59 dnů před odjezdem 80% z celkové ceny zajezdu 
58-45 dnů před odjezdem 90% z celkové ceny zajezdu 
méně jak 44 100% z celkové ceny zajezdu 

   Do celkové ceny zajezdu pro výpočet stornopoplatku se nezapočítává cena cestovního a zdravotního pojištění, pokud je klient 
pojištěn prostřednictvím cestovní kanceláře. Cestovní a zdravotní pojištění nelze zrušit a je nutné jej vždy uhradit v plné výši. 
Upozorňujeme, že u plaveb platí cestovní smlouva na celou kajutu.  Není možné stornovat jednotlivou osobu na kajutě! Dále si 
dovolujeme upozornit, že v případě storna zájezdu pojišťovna provádí likvidaci pojistné události až po ukončení zájezdu.e  
   Zájezdy s leteckou přepravou jsou zajišťovány linkovými leteckými spoji. Vaše letenky jsou zakoupeny v den podpisu cestovní 
smlouvy a letenky není možné změnit, nebo stornovat. Na zájezdy a plavby s leteckou linkovou dopravou je stornopoplatek 
100% v momentu zakoupení zájezdu. Změna jména osoby u linkových leteckých zájezdů není možná. Skupinové objednávky zrušit 
není možné a to ani z části. Na skupinové zájezdy se nevztahuje odst. 6.3.smlouvy. Výše stornopoplatků není zanedbatelná. Je 
dána náročností celého systému rezervací a i skutečností, že minimálně 45 dnů před odjezdem se tzv. uzavírají veškeré datové 
systémy a možnost změn je velmi složitá. Proto všem klientům důrazně doporučujeme uzavřít komplexní pojištění včetně storna 
zájezdu. V případě, že máte uhrazenu základní zálohovou platbu, která je nižší než výše stornopoplatku, je nutné tuto doplatit do 
plné výše stornopoplatku. Nic méně pevně věříme, že tato situace nenastane a výše uvedené informace pro Vás budou mít pouze 
informační charakter. Upozornění: Některé nabídky uvedené v tomto katalogu mají speciální podmínky pro storno zájezdu nad 
rámec výše uvedených informaci (Plavba SAE). V takovém případě platí poplatky a storna uvedeny v konkrétní nabídce zájezdu. 
 
Plavební společnost MSC Crociere S.A. ,12-14 Chemin Rieu,CH-1208 Genf je pojištěna u pojištovny GENERALI, číslo pojistné 
smlouvy 110739, Kontakt: Europaische Reiseveersicherung,AG,Kratochjlestrasse 4, A-1220 Wien, Phone +43/1/31172500 
Upozornění: Pořadatelem plavby je: MSC CRUISES S.A. ,Avenue Eugene Pittard 40, Geneva, Switzerland. Cestovní kancelář RIVIERA TOUR a plavební 
společnost je oprávněna provádět operativně změny programu a poskytovaných služeb před zájezdem a i v průběhu zájezdu, pokud není možné 
zabezpečit původně dohodnutý program a služby dodržet. Při zájezdech do regionů, ve kterych si aktuální bezpečnostní situace může vyžádat úpravu 
trasy nebo plavby, nedochazí k porušení smlouvy o zájezdu, dojde-li k odchylce v trase plavby nepřesahující 50 % původně plánované trasy plavby. 
Zákazník bere na vědomí, že každá taková odchylka od původně plánované trasy plavby je prováděna z důvodu zachování jeho bezpečnosti a že je 
zahrnuta v ceně zájezdu. Tato ustanovení platí i na další na tuto situaci navazující služby.  
 

Cestovní kancelář RIVIERA TOUR s.r.o.,Lidečko 31,756 12 Horní Lideč, Okres Vsetín Ičo 259 117 41 je pojištěna proti úpadku u 
SLAVIA  POJIŠTOVNA,a.s. se sídlem Revoluční 1/655,110 00 Praha 1, číslo pojistné smlouvy 5900022827 pro uzemní rozsah celý 
svět v limitu pojistného plnění ve výši 29 700 000 Kč pro tržby dle obratu účetní třídy 6 ve výši 70 400 000 Kč 
Kontakt na pojišťovnu: Tel 0042 0 255 790 111   www.slavia-pojistovna.cz     Ičo 601 975 01   Certifikát o pojištění k dispozici na 
www.rivieratour.cz 
 
Cestovní kancelář RIVIERA TOUR s.r.o.,   Provozní doba: Po-Pá   9.00 - 17.00 
Lidečko 31,756 12 Horní Lideč, Okres Vsetín    Ičo 259 117 41      Dič: CZ 259 117 41 
společnost vedená u Krajského soudu v Ostravě, vložka C 25251 
s předmětem podnikání Provozování cestovní kanceláře, provozování cestovní agentury a silniční motorové přepravy 
Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
společnostech a družstvech. Odpovědná osoba: Pavel ČÍŽ , TEL: 577 330 030 
 

ZMĚNY 
 DATA PŘI SEPSÁNÍ SMLOUVY 
ZMĚNY OPRAVDU VYJÍMEČNĚ 

 

POPLATKY ZA ZMĚNY 
 JAKÁ JE VÝŠE POPLATKŮ 

KDY LZE ZMĚNU PROVÉST 
 

ZMĚNA ÚČASTNÍKŮ 
 KDY JE MOŽNÁ ZMĚNA JMEN 

KOLIK ZAPLATÍM ZA ZMĚNU 
 

STORNO ZÁJEZDU 
 JAK STORNOVAT ZÁJEZD 

JAKÉ JSOU POPLATKY 
DOPORUČUJEME VÁM: 

UZAVŘETE SI KOMPLEXNÍ 
POJIŠTĚNÍ 

STORNOPOPLATEK 
LETECKÉ ZÁJEZDY 

SKUPINOVÉ ZÁJEZDY 
 KOMPLEXNÍ POJIŠTĚNÍ 
PODMÍNKOU ZÁJEZDU 

 

POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU 
 POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU 

MSC Crociere 
POJIŠTĚNÍ PROTI ÚPADKU 

RIVIERA TOUR s.r.o 

RIVIERA TOUR 
KONTAKTNÍ ÚDAJE  
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Doporučujeme se podrobně a pozorně zabývat následujícími informacemi. Naše zkušenosti se opírají o skutečně již realizované situace, kdy jsme nečekaně museli na lodi řešit zdravotní 
problémy a i záchranu života. Tehdy si člověk uvědomí, jak je velmi důležité mít uzavřené, nejen platné cestovní pojištění, ale především pojištění s vhodnými limity pojistného krytí. Je 
potřeba si uvědomit, že Váš pobyt bude z 60% realizován na moři a každá lékařská pomoc obsahující letecký transfer z lodi je finančně obrovsky náročná. Bez platného pojištění 
s příslušným limitem pojištění je to opravdu obrovský problém, někdy až život ohrožující. Plavební společnost důrazně apeluje na uzavření pojistné smlouvy. Lékařská služba na lodi je za 
poplatek a jen vstupní vyšetření se účtuje od 60 eur. Vzhledem k destinacím a místům, doporučujeme všem klientům komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu. CK RIVIERA TOUR 
vám nabízí pojištění pojišťovny SLAVIA. Z našich zkušeností víme, že se Vám tato investice vyplatí. Pozor - Pojištění lze sjednat pouze při objednávce plavby-nelze sjednat dodatečně! 
Dodatečně není možné komplexní pojištění provést. CK RIVIERA TOUR Vám nabízí speciální pojištění na plavby, které je upraveno i na situace a události, které mohou nastat s plavbou na 
širém moři dál než 5 mořských mil od pobřeží, které standartní pojistky většinou neobsahují. Dále toto pojištění pamatuje i na možnost zmeškání nalodění. U všech osob účastnících se 
plavby, požadujeme doložení písemného potvrzení o pojištění, čísla pojistné smlouvy a kontakt na asistenční službu pojišťovny. U všech uzavřených smluv požadujeme kontakt na 
zpřízněnou osobu v době Vaší účasti na plavbě. Případnou likvidaci storna zájezdu řeší pojišťovna vždy, až po ukončení zájezdu.   

 

            A                              B                          C                              D  
stornopoplatek max 25.000,-Kč      stornopoplatek max 50.000,-Kč     stornopoplatek max 75.000,-Kč     stornopoplatek nad 25.000,-

  NABÍDKA SPECIÁLNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY PLAVEB  CK RIVIERA TOUR platnost od 1.1.2020 

Upozorňujeme klienty na výluky z pojištění 
1. Pojištovny neposkytují pojistné plnění za:a) úkony, které nebyly poskytnuté 
zdravotnickým zařízením, zdravotnickým pracovníkem nebo lékařem,b) preventivní 
prohlídky, očkování, kontrolní vyšetření a lékařské úkony, které nejsou potřebné pro 
zjištění diagnózy, nadstandardní péči,c) léčení, které není vědecky nebo lékařsky 
uznávané,d) zakoupení léků na léčbu onemocnění diagnostikovaných pojištěnému už 
před nástupem na cestu do zahraničí a léků, které pojištěný začal užívat už před 
nástupem na cestu do zahraničí,e) zakoupení výživných doplňků včetně vitaminových 
přípravků dietetických potravin ke zvláštním lékařským účelům a kosmetických 
výrobků, a to ani v případě, kdy jsou předepsané ošetřujícím lékařem, f) hormonální 
terapii, předepsání antikoncepce, zjištění těhotenství nebo léčbu neplodnosti a 
sterility, umělé oplodnění g) přepravu pojištěného v souladu s čl. 1, bodem 2, písm. d) 
a čl. 1 bodem 3 této části pojistných podmínek bez předchozího souhlasu Slavie nebo 
jeho partnera, h) chiropraktickou léčbu, léčbu akupunkturou, akupresurou, 
homeopatií nebo jiným typem alternativní léčby, i) rehabilitaci, fyzioterapii, masáže, 
lázeňskou léčbu, ozdravné pobyty, pobyty v sanatoriích, léčebnách. Dále pojištovny 
nehradí léčebné náklady, které vznikly v důsledku smrti pojištěného, jeho úrazu nebo 
onemocnění jestliže smrt, úraz nebo onemocnění vznikly v důsledku, nebo náklady 
musely být vynaložené v důsledku: a) požití alkoholu, drog, omamných látek, léků, 
které nebyly pojištěnému vydané na lékařský předpis, b) abstinenčních projevů při 
závislosti na alkoholu, drogách nebo jiných omamných látkách, c) vědomého 
nedodržení pokynů ošetřujícího lékaře, vědomého nepožití nebo nesprávného 
požívání léků, které byly pojištěnému vydány na lékařský předpis, d) řízení 
motorového vozidla bez řidičského oprávnění, e) onemocnění, která už existovala v 
době uzavření pojištění, chronických nebo opakujících se onemocnění, s výjimkou 
nákladů souvisejících s poskytnutím nutného a nebo neodkladného ošetření a s úkony, 
které jsou nevyhnutelné k odvrácení bezprostředního ohrožení života nebo zdraví 
pojištěného, f) psychických poruch, psychických onemocnění, psychologických 
vyšetření, psychoterapie, včetně léčby depresivních stavů a psychóz, g) komplikací v 
těhotenství, které vzniknou po 26. týdnu těhotenství, včetně porodu, h) umělého 
přerušení těhotenství s výjimkou lékařsky indikovaného umělého přerušení 
těhotenství:- ze zdravotních důvodů do ukončení 12. týdne těhotenství,- z genetických 
důvodů do ukončení 24. týdne těhotenství,- z důvodu ohrožujícího život matky bez 
ohledu na trvání těhotenství, i) nákazy přenosnými pohlavními onemocněními, j) 
estetických a plastických operací, k) nepodrobení se povinnému očkování před 
odjezdem do zahraničí, l) pokusu o sebevraždu a sebevraždou, m) vědomé účasti 
pojištěného v jakékoli válce, vzpouře, povstání, n) působení jaderné energie nebo 
vlivem radioaktivního materiálu, o) manipulace se střelnou zbraní nebo výbušninou. 
Dále nehradí žádné náklady, které vzniknou po bezdůvodném odmítnutí přepravy 
nebo odmítnutí způsobu přepravy postiženého zpět do vlasti, je-li tato přeprava 
odsouhlasená ošetřujícím lékařem v zahraničí. 

 

                 Pojištění na cesty- záruka klidné dovolené 

 
Důležité upozornění: 
Dovolujeme si upozornit klienty při plavbách s dopravou a delegátem, že je vhodné konzultovat případné 
zdravotní omezení s našimi operátory. Zejména při návštěvě některých destinací jsou některé výlety 
náročnější na chůzi. Dále upozorňujeme, že plavba není vhodná pro osoby se stíženou orientací. Kontaktujte 
nás, rádi Vám poradíme. Od všech osob nad 75 let požadujeme potvrzení od lékaře, že jsou ze zdravotního 
hlediska způsobilí plavbu absolvovat.  
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