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 ŽÁDOST O FINANČNÍ ODŠKODNĚNÍ POŠKOZENÉHO ZAVAZADLA 
 
 
Vážený pane,paní, 
v případě poškození zavazadla během nalodění nebo vylodění, popř během cesty do přístavu a zpět musíme vycházet z 
ustanovení všeobecných podmínek. Pro úspěšné vyřízení Vaší žádosti prosím vyplňte níže uvedený protokol a zašlete nám 
prosím výhradně na emailovou adresu 
pavel.ciz@rivieratour.cz 
*níže uvedenou vyplněnou žádost s podpisem 
*zápis o poškození zavazadla z přístavu 
*doklad o koupi zavazadla nebo jiný doklad prokazující cenu a datum koupě 
*fotografii (stačí jedna) poškozeného zavazadla-musí být vidět celé zavazadlo. 
 
Tyto výše uvedené dokumenty zašlete nejpozději do 30 dnů po vzniku škodní události.Po zaslání dokumetů bude Vaše žádost 
vyřízena obratem.Děkujeme za spolupráci a přejeme hezký denRIVIERA TOUR  
 
Informace o odškodnění: 
 
11.Zavazadla  
11.1.Zákazník může mít při přepravě na zájezd jedno hlavní zavazadlo v maximální hmotnosti 23 kg. Zavazadlo v době přepravy 
musí být označeno štítkem uvnitř zavazadla a i z venkovní strany zavazadla, kde jsou uvedeny základní identifikační údaje o 
zákazníkovi včetně adresy a telefonního čísla. Každé zavazadlo musí být uzamčeno zámkem. V zavazadlech je výslovně zakázáno 
přepravovat cenné předměty, šperky, počítače, fotoaparáty, skleněné lahve, zbraně, nože.  
10.2.Zákazník může mít při přepravě na zájezd 1 příruční zavazadlo a notebook o celkové hmotnosti max 12 kg. V příručním 
zavazadle se nesmí přepravovat zbraně a nože, nůžky.  
10.3.Zákazník je povinen řádně a s veškerou péčí se o svěřená zavazadla starat a pečovat o ně, aby nedošlo, k jejich ztrátě, 
záměně nebo zcizení.  
10.4.V případě poškození zavazadla je stanoveno paušální odškodnění ve výši do max 800 Kč . Při poškození zavazadel musí být 
vždy sepsán zápis při vylodění v přístavu. Bez tohoto zápisu nárok na odškodnění poškozeného zavazadla zaniká.  
10.5. V případě ztráty zavazadla je stanoveno paušální odškodnění v maximální výši 7.900,-Kč za jedno zavazadlo. Při ztrátě 
zavazadla musí být vždy sepsán zápis při vylodění v přístavu nebo od místní policie. Bez tohoto zápisu nárok na odškodnění 
poškozeného zavazadla zaniká. ** v případě,že klient nemá doklad od poškozeného zavazadla,požaduje plavební společnost 
ocenění specializovaného obchodu (obchodu ,který se prodejem zavazadel zabývá) k určení časové finanční hodonoty 
zavazadla.Ocenění musí zahrnovat-popis zavazadla,druh a značku zavazadla,popis poškození zavazadla,věk zavazadla,prodejní 
cenu zavazadla a časovou hodnotu 
 
V případě požadavků na vyšší odškodnění je možno se obrátit na Vaši pojišťovnu,pokud máte toto pojištění zahrnuto v  ceně 
zájezdu nebo máte uzavřeno vlastní pojištění. 
V dalším listě tiskopis pro odškodnění zavazadel 
 
Přejeme Vám hezký den  ,v případě dotazů nás můžete kdykoli kontaktovat 
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ŽÁDOST O FINANČNÍ ODŠKODNĚNÍ POŠKOZENÉHO ZAVAZADLA               číslo:…………………. 
 

Prosím vyplňte údaje uvedené modře,děkujeme 

 
 
JMÉNO A PŘÍJMENÍ  POŠKOZENÉHO:     ………………………………………………………………………….. 
 
ČÍSLO CESTOVNÍ SMLOUVY :                   ………………………………………. 
 
EMAIL:                                                         ………………………………..@.......................................     
 
TELEFON:                                                    ++42 0 ……………………………………………………………….. 
 
ČÍSLO PASU:                                              …………………………………………………………………………… 
 
NAROZEN V:    ………………………………………………… DATUM NAROZENÍ:…………………………….. 
 
BYDLIŠTĚ:        …………………………………………………………………………  PSČ: ……………………………             
 

Tyto udaje jsou nutné pro vyplnění žádosti odškodnění u plavební společnosti 
 

 
Žádám tímto o kompenzaci poškozeného zavazadla během přepravy a vylodění a uděluji tímto zmocnění CK RIVIERA TOUR 
k vyřízení této škodní události u poskytovatele skužeb.Žádám aby mi byla vyplacena kompenzace dle Všeobecných podmínek CK 
RIVIERA TOUR na číslo účtu: 
 
ČÍSLO UČTU:                ……………………………………………………………………/………………………………..PROSÍME ČITELNĚ 
 
Datum:                         ………………………………………………                                                Podpis:………………………………………………………………. 
 
 
 
                                                                                                  Nevyplňujte-interní předpis 
 
Žádost o odškodnění poškozeného zavazadla: 
 
Zaslaná výzva dne: ……………………………………….. Výše odškodnění:…………………………………………Uhrazeno dne:………………………………. 
 
Kompenzace MSC CRUISES:……………………….EUR       Booking list No:……………………………………………….. Předpis:……………………………. 
 
Likvidoval: 
 
Dne: 
 
 


