INFORMAČNÍ

SERVIS

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
CK IDEAL - TOUR PRAHA, s.r.o. je v souladu se zákonem pojištěna ve prospěch svých zákazníků
(pojištění specifikované § 6 zákona 159/99 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu).
KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ - spolu se zájezdem Vám nabízíme komplexní cestovní pojištění, které je produktem České podnikatelské pojišovny, a.s.
POJIŠTĚNÍ - příplatek k základní ceně zájezdu zahrnuje: Pojištění léčebných výloh, pojištění zavazadel, pojištění následku úrazu, pojištění odpovědnosti za škody, pojištění stornopoplatků
více informací na www.idealtour.cz, nebo na vyžádání u svého prodejce. Sjednáním pojištění vzniká smluvní vztah mezi Vámi a pojišovnou, informujte se proto na podrobné podmínky
svého pojištění.

LIMITY

PLNĚNÍ

Z

JEDNÉ

POJISTNÉ

CELKOVÝ LIMIT

2 000 000 Kč

DRUH ŠKODY
Nutné a neodkladné léčení
Převoz tělesných ostatků
Repatriace pojištěného
Jednoduché ošetření zubů

Limity plnění
2 000 000 Kč
2 000 000 Kč
2 000 000 Kč
5 000 Kč

POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL - Zavazadla jsou pojištěna proti škodám způsobeným živlem,
proti poškozením vodou z vodovodního zařízení a proti odcizení (je-li překonána
překážka) do výše
15 000 Kč
POJIŠTĚNÍ ÚRAZOVÉ
Podle typu události je pojistný limit až do výše
200 000 Kč
POJIŠTĚNÍ ZA ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PŘI CESTÁCH A POBYTU Toto pojištění Vám pokryje náklady za případné škody, které Vám mohou vzniknout ve
chvíli, kdy poškodíte cizí věc nebo způsobíte újmu na zdraví. Podle typu škody je pojistný
limit až do výše
2 000 000 Kč

SMLOUVY

ČINÍ:

POJIŠTĚNÍ STORNA: Stejně jako v minulých letech Vám nabízíme v rámci komplexního
cestovního pojištění také velmi výhodné pojištění stornopoplatků. Toto pojištění Vám
kryje 80% stornopoplatků, a to až do výše 12 500 Kč/os v případě, pokud Vaše
jednostranné odstoupení od smlouvy o zájezdu je prokazatelně zapříčiněno nenadálou
nemocí nebo dalšími důvody specifikovanými přesně v pojistných podmínkách. Takovéto
pojištění tedy kryje Vaše rizika při nákupu zájezdu, jehož cena i s příplatky je maximálně
15 620 Kč/os. bez pojištění. Pokud si kupujete zájezd dražší, doporučujeme Vám sjednat
storno pojištění s nadstandardním plněním, v daných případech pojišovna plní částkou
rovnající se 80% účtovaných stornopoplatků a to až do výše 25 000 Kč/os. Tímto
pojištěním jsou tedy kryty zájezdy, jejichž cena i s příplatky je maximálně 31 250 Kč/os.
bez pojištění.
STORNO POJIŠTĚNÍ S NADSTANDARDNÍM PLNĚNÍM:
Je možné sjednat za příplatek vždy jen k ceně za komplexní cestovní pojištění
příplatek k cestovnímu pojištění 310 Kč/os. (max. plnění 25 000 Kč)
příplatek k cestovnímu pojištění 410 Kč/os. (max. plnění 30 000 Kč)
příplatek k cestovnímu pojištění 610 Kč/os. (max. plnění 40 000 Kč)
příplatek k cestovnímu pojištění 810 Kč/os. (max. plnění 50 000 Kč)

Před uzavřením smlouvy o zájezdu si pečlivě prostudujte pojistné podmínky vztahující se k Vámi zvolenému typu pojištění. Pojištění storna zájezdu je
možné sjednat pouze při uzavírání smlouvy o zájezdu. V případě nesjednání komplexního pojištění nenese CK odpovědnost za důsledky z toho plynoucí.
Skutečnosti o pojištění uvedené výše jsou pouze informativní, přesné podmínky plnění jsou k dispozici na vyžádání v našich provozovnách, na www.idealtour.cz
a mimo to tvoří součást odbavení zájezdu.
Veškeré zájezdy uvedené v tomto katalogu obsahují pojištění ve prospěch zákazníka podle zákona č. 159/99 Sb. další informace na www.idealtour.cz

PŘEČTĚTE SI PEČLIVĚ TATO UPOZORNĚNÍ
Dovolujeme si Vás upozornit na některé podrobnosti a tak vám ulehčit orientaci v cenících umístěných v tomto katalogu. To vám také pomůže při uzavírání smlouvy o zájezdu.
z Pokud je v ceníku uvedena cena nebo sleva pro 1. dítě, znamená to vždy, že se jedná o dítě ubytované se 2 osobami platícími základní cenu na jednom pokoji. Pokud je dítě
ubytované na pokoji pouze s jednou osobou, pak platí základní cenu bez ohledu na věk, pokud není uveden jiný typ slevy pro tento případ.
z Pokud je v ceníku uvedena cena nebo sleva pro 2. dítě, znamená to vždy, že tato cena je určena pro dítě, které je ubytováno na jednom pokoji společně se dvěma osobami
platícími základní cenu a jedním dítětem, platícím cenu odpovídající kategorii 1. dítě.
z Pokud je u ubytovacího zařízení uvedena i fotografie pokoje, jedná se o typický pokoj, uvedený pouze informativně pro ilustraci charakteru vybavení pokojů daného ubytovacího
zařízení.
z Před uzavřením smlouvy o zájezdu si pečlivě přečtěte všeobecné podmínky uvedené v tomto katalogu a seznamte se s podmínkami pojištění. Všeobecné podmínky jsou nedílnou
částí smlouvy o zájezdu.
z Cestovní kancelář nenese odpovědnost za změny v nabídce služeb Wi-Fi, internetu, TV jednotlivých vlastníků ubytovacího zařízení.
z Při objednávce leteckého zájezdu se vždy informujte zda jsou v ceně tohoto zájezdu zahrnuty všechny letištní poplatky. V opačném případě se nezapomeňte informovat na jejich
výši a platební podmínky. Vzhledem k vývoji ceny ropy zavedly letecké společnosti tzv „palivový příplatek“ který, pokud je vyžadován, bude doúčtován dle aktuální výše.
z Při uzavírání objednávky si pečlivě zkontrolujte, zda máte na smlouvě o zájezdu řádně vyplněné označení svého zájezdu - označení musí vždy obsahovat vyznačení vybraného hotelu,
termínu vašeho pobytu, typu vyznačeného stravování, typu dopravy (místo odjezdu/svozu) a zvolené pojištění.
z Ačkoliv jsou zájezdy typu last minute (viz všeobecné podmínky) řádně podloženy smluvenými kapacitami, jejich charakter zvyšuje možnost využití náhradního ubytování ve smyslu
všeobecných podmínek, a to zejména z důvodů tzv. „overbookingu“.
SLUŽBA SVOZ

Cestovní kancelář si vyhrazuje právo zajišovat svozy z jednotlivých míst osobními automobily či mikrobusy. V případě, že je v jednom nástupním místě méně
než 8 cestujících může CK IDEAL - TOUR změnit zajištění dopravy klientů k zájezdu na veřejnou hromadnou dopravu (meziměstské autobusy, vlak, metro).
V případě zrušení svozu kdy v nástupním místě bude méně, než 8 cestujících bude navrácen případný příplatek za tzv. “svoz”. Klientovi bude tato částka
proplacena po návratu ze zájezdu a to v kanceláři, kde si zájezd zakoupil. V takovém případě bude klient informován v pokynech na zájezd. Změna služby svozu
nezakládá nárok na odstoupení od smlouvy bez povinnosti uhrazení příslušného storna podle všeobecných podmínek. Místo a čas odjezdu na zájezd se řídí
“Pokyny k zájezdu”, které klient obdrží od CK cca 5 dní před odjezdem/odletem.

UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁJEZDU Smlouvu o zájezdu na vámi vybraný zájezd můžete uzavřít ve své CK/CA, případně prostřednictvím internetu. Z našich stránek www.idealtour.cz
můžete poslat přímo žádost o rezervaci. Na základě této žádosti Vám zašleme Smlouvu o zájezdu, potvrzení o přijetí rezervace společně s číslem přiděleným vaší rezervaci a informaci
o výši a způsobu platby za vybraný zájezd.
POKUD SI BUDETE CHTÍT ZJISTIT NĚCO NAVÍC …
Doplňující informace o zájezdech vám rádi podáme na telefoních číslech: 284 814 243, 284 814 244, 224 942 149, 702 091 231 nebo na základě vašeho e-mailu, pokud se nám
rozhodnete napsat na adresu zajezdy@idealtour.cz. Samozřejmě se je také dozvíte v místě, kde jste se rozhodli uzavřít smlouvu o zájezdu.
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