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POJIŠTĚNÍ NA PLAVBY

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 po-
jištění 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 fi nančně obrovsky náročná. Bez platného pojištění s příslušným limitem pojištění 
je to opravdu obrovský problém, někdy až život ohrožující. Proto platné uzavřené 
cestovní pojištění na plavby je podmínkou k uzavření cestovní smlouvy. Upo-
zorňujeme, že bez uzavřeného pojištění Vám nebude umožněno vstoupit na palubu 
lodi. Potvrzení o uzavřeném pojištění je nutno doložit před vystavením palubních 
lístků cestovní kanceláři a to v anglickém jazyce. Pokud nedoložíte potvrzení o po-
jištění na nemoc Covid 19 v anglickém jazyce, nebude vám vystaven palubní lístek. 
V takovém případě není nárok na náhradu škody nebo jakýchkoli kompenzací. Taktéž 
je nutno si opatřit potvrzení o zdravotním pojištění včetně nemoci covid19 v ang-
lickém jazyce pro nástup na loď. Bez tohoto potvrzení nebudete odbaveni na lodˇ. 
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 nalo-
dění. Při výběru pojištění je rozhodující místo konání zájezdu-plavby a výše storna 
zájezdu. Dle těchto parametrů rychle vyberete to správné pojištění právě pro vás. 
Naši konzultanti Vám rádi poradí s výběrem toho správného pojištění. Předkládáme 
Vám nabídku cestovního pojištění plavby na moři od pojištovny SLAVIA a.s. Toto 
pojištění Vám zajistí bezstarostnou dovolenou v klidu a bezpečí. V současné covido-
vé době je velmi složité zajistit v případě nemoci covid, karantény a nebo nařízení 
místních úřadů možnost pojištění všech těchto rizik. Proto upozorňujeme, že ani 
námi nabízené pojištění některé situace nedokáže pojistit a doporučujeme Vám 
zabezpečení komerčního připojištění zejména pro náhradu ušlé dovolené 
v případě nucené karantény anebo pozitivity na nemoc covid 19 během 
účasti na plavbě-zájezdě. Uzavřené cestovní pojištění není součástí cestovní smlouvy. 
Uzavřené cestovní pojištění není možno v případě změny anebo zrušení zájezdu zru-
šit, změnit nebo stornovat.

POJIŠTĚNÍ NA PLAVBY

Pojištění léčebných výloh-ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace 
a lékařské ošetřování během hospitalizace, přeprava do nejbližšího zdravotnického 
zařízení, přeprava pojištěného zpět do vlasti, přeprava tělesných ostatků

10.000.000 Kč

Storno cesty z důvodu vážného akutního onemocnění či úrazu pojištěného; úmrtí 
pojištěného, náhlého úmrtí někoho z blízkých příbuzných pojištěného; zničení, poškození 
či ztráty majetku pojištěného. Limit na osobu, spoluúčast 20%

Dle limitu storna

akutní stomatologické ošetření (včetně extrakce nebo výplně 15.000 Kč

nezbytné náklady na dopravu a ubytování opatrovníka 30.000 Kč

majetková újma 2.000.000 Kč

újma způsobená člověku na zdraví a při usmrcení 2.000.000 Kč

smrt následkem úrazu 400.000 Kč

trvalé následky úrazu 400.000 Kč 

poškození, zničení, odcizení a ztráta jedné věci 15.000 Kč

poškození, zničení, odcizení a ztráta všech věcí 15.000 Kč

odškodné za každý započatý den hospitalizace spadající do doby trvání zájezdu, pokud 
hospitalizace trvá déle než 24 hodin, vztahuje se jen na poškozenou osobu

500 kč/den 
Max. 10.000 Kč

odškodné za každý započatý nevyužitý den dovolené z důvodu úmrtí blízkých příbuzných 
pojištěného a rovněž blízkých příbuzných jeho manžela/manželky či registrovaného 
partnera/partnerky.

500 kč/den 
Max. 10.000 Kč

Odškodné za každý započatý nevyužitý den dovolené z důvodu zmeškání nalodění na 
loď (zpoždění 
hromadného dopravního prostředku, nepojízdné vozidlo nebo dopravní nehoda)

500 kč/den 
Max. 10.000 Kč

Úhrada poplatků vynaložených za vydání náhradního cestovního nebo přepravního 
dokladu, včetně dopravy do místa nejbližšího zastupitelského úřadu Max. 5.000 Kč

Covid na léčebné výlohy je automaticky hrazen v základní sazbě pojištění ANO

*úhrada ubytování a stravování nehrazeného místními úřady Max. 35.000 Kč

*úhrada dopravy do ČR, pokud není možné přicestovat dle původního cestovního plánu Max. 35.000 Kč

Pozitivní test nebo karanténa před odjezdem na plavbu ANO – likvidní

Pozitivní test nebo karanténa při nalodění Likvidní jen u plaveb 
s vlastní dopravou

Pozitivní test nebo karanténa během plavby – není likvidní storno nebo odškodné Jen náklady*

Covid na léčebné výlohy 10.000.000 Kč
T Basic 5.000.000 Kč

TRAVEL PLUS TRAVEL EXCLUSIVE TRAVEL PREMIUM TRAVEL MAXI TRAVEL WORLD TRAVEL OVERSEAS TRAVEL LUXURY

Limit storna Max. 30.000 Kč/os Max. 40.000 Kč/os Max.50.000 Kč/os Max. 60.000 Kč/os Max. 80.000 Kč/os Max. 100.000 Kč/os Max. 150.000 Kč/os

Kod pojištění TP 30 TP 40 TP 50 TP 60 TP 80 TP 100 TP 150

Cena dospělá os./děti do 17 let* EVROPA EVROPA EVROPA EVROPA/SVĚT EVROPA/SVĚT EVROPA/SVĚT EVROPA/SVĚT

Plavba na 7 nocí (10 dnů) 737/374* 936/468* 1158/585* 1895/948* 2293/1147* 2457/1229* 3159/1580*

Plavba na 12 nocí (14 dnů) 1032/524* 1310/655* 1622/819* 2654/1327* 3210/1605* 3440/1720* 4423/2211*

Za každý další den 74 /37* Kč 94/47* Kč 116/59* Kč 190/95* Kč 229/115*Kč 246/123*Kč 316/158* Kč

NABÍDKA POJIŠTĚNÍ PRO PLAVBY NA MOŘI – SLAVIA POJIŠTOVNA A.S.

POMOC V ZAHRANIČÍ NA CESTÁCH
V případě úrazu, léčby nebo návštěvy lékaře v zahraničí kontaktujte prosím:
ASISTENČNÍ SLUŽBA | ASSISTANCE CENTRE GLOBAL ASSISTANCE
Adresa / address: Global Assistanece
Dopraváků 749/3, 184 00 Praha 8
Tel.: +420 296 339 679 , +420 255 790 261
Fax: +420 296 339 630 E-mail: ga@1220.cz
Telefonní kontakt na cestovní kancelář – rádi Vám pomůžeme:
Telefon: PO-PA 9:00-17:00 +42 0 571 424 588 24 hodin: +42 0 603 225 383
Cestovní kancelář RIVIERA TOUR vám poskytne pomoc a součinnost při řešení tíži-
vých situací, zejména pokud se jedná o nahodilé situace v zahraničí. Součástí pokynů 
k  djezdu je i základní jazyková komunikace v angličtině a potřebná telefonní čísla a kon-
takty. V nutných případech nás prosím kontaktujte na výše uvedená kontaktní čísla a bu-
deme se maximálně snažit vaši situaci řešit. Tato služba je již zahrnuta v ceně pojištění.
Upozorňujeme, že praxe většiny pojišťoven je taková, že si všechny potřebné služby 
v případě pojistné události včetně lékařského ošetření na místě musíte zajistit a za-
platit sami a až po návratu předkládáte pojištovně k proplacení.(to neplatí pro velmi 
závazné případy náhlé těžké nemoci a pod) Proto Vás důrazně upozorňujeme, aby 
jste disponovali dostatečnými fi nančními prostředky pro úhradu nepředvídatelných 
výdajů během cesty. Cestovní kancelář nemůže tyto vícenáklady hradit.

Služba pro Vás – úhrada doplatku v případě likvidity pojištění
V případě, že jste pojištěni o pojištovny Slavia prostřednictví CK RIVIERA TOUR 
a pojištovna uzná Vaši pojistnou událost jako likvidní, není třeba hradit doplatek ces-
tovní smlouvy pokud likvidita pojistné události pokryje doplatek vyčísleného storna. 
V takové případě provedeme vzájemný zápočet a případný přeplatek zašleme klien-
tovi přímo na jeho účet do 14 dnů po ukončení zájezdu. 
Všeobecné obchodní podmínky naleznete na našem webu: www.rivieratour.cz




