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Vážený pane,paní, 
 
je nám opravdu velmi líto,že se nemůžete účastnit našeho zájezdu-poznávací plavby. Přejeme Vám , aby se Vaše 
zdravotní nebo jiné problemy co nejdříve k Vaší spokojenosti vyřešily. Pevně věříme,že se společně potkáme na 
některé z dalších plaveb na lodích MSC CRUISES. Zasíláme Vám informace ohledně storna zájezdu a následného 
postupu při likvidaci pojistné události. 
 
 Storno zájezdu je důležitý právní úkon, který  má přesně určeny pravidla a plynou z něho určité závazky. Proto 
prosím věnujte svému rozhodnutí o stornování zájezdu patřičnou pozornost. Vzhledem ke značným poplatkům za 
storno cestovní smlouvy Vám doporučujeme najít si náhradníka,který by se zájezdu účastnil za Vás .Je to 
výhodnější varianta a i cenově dostupnější. 
 
V případě, že dojde z jakýchkoli důvodů k nutnosti zrušit zájezd, nabídneme Vám, pokud je to možné, změnu 
účastníků 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 není změna jména možná.Změna jména není možná u letecké přepravy.Při 
změně účastníka je nutno vystavit novou pojistnou smlouvu. 
 
 

 

  

 

 

 
Upozorňujeme, že se jedná o poplatek za každou jednotlivou změnu.(cena za osobu) 

*V případě nedodání pasových údajů do 47 dnů před plavbou je pozdní dodání zpoplatněno jako změna 

 
 
Nemáte-li možnost náhrady a je nutno cestovní smlouvu zrušit, postupuje se dle všeobecných obchodních 
podmínek, které uvádějí: 6.3. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinností RIVIERA 
TOUR stanovené smlouvu nebo odstoupí-li RIVIERA TOUR před zahájením čerpání služeb z důvodu porušení 
povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit RIVIERA TOUR odstupné v případě, že se jedná o zájezdy bez 
přepravy s vlastní dopravou ve výši:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na zájezdy a plavby s leteckou dopravou je stornopoplatek 100% v momentu zakoupení zájezdu. Změna jména 
osoby u 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 rezervace a i skutečnosti, 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 
nutno 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.  
 

Výše poplatků za 

jednotlivou 

změnu 

Při sepsání 

smlouvy 

Do 47 dnů 

Před vyplutím 

46-15 dnů před 

vyplutím 

Od 14 dnů před 

vyplutím 

Změna jména  2100,-Kč 2900,-Kč nelze 

Parkování  250,-Kč 900,-Kč nelze 

Balíčky-výlety  250,-Kč 900,-Kč nelze 

Pasové údaje*  2100,-Kč 2900,-Kč nelze 

 Storno poplatek ve výši 
Od sepsání smlouvy do 120 dnů před odjezdem 30% z celkové částky,minimálně však 3500,-Kč/osoba 

119-80 dnů před odjezdem 40% z celkové částky,minimálně však 3500,-Kč/osoba 
79-60 dnů před odjezdem 50% z celkové částky,minimálně však 3500,-Kč/osoba 
59-50 dnů před odjezdem 70% z celkové částky,minimálně však 3500,-Kč/osoba 
49-36 dnů před odjezdem 90% z celkové částky,minimálně však 3500,-Kč/osoba 
35-0 dnů před odjezdem 100% z celkové částky,minimálně však 3500,-Kč/osoba 

POPLATKY  ZA 
ZMĚNY  

JAKÁ  JE  VÝŠE  POPLATKŮ 
POPLATKY  ZA  ZMĚNU 
V CESTOVNÍ  SMLOUVĚ 

STORNO 
SMLOUVY  

PLAVBY  S  VLASTNÍ  DOPRAVOU 
PLAVBY  S DOPRAVOU  A 
DELEGÁTEM 
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STORNO  ZÁJEZDU  

JAK  POSTUPOVAT  PŘI  STORNU 
DOKUMENTY – PLATBY 
LIKVIDACE  ŠKODNÍ  UDÁLOSTI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

V případě, že jste rozhodnuti, zda využijte změnu osoby nebo stornujte zájezd,vyplňte prosím jeden z níže 

uvedených tiskopisů a tento nám obratem zašlete zpět. Na tiskopisu musí být uvedeny všechny nutné náležitosti. 

V případě změny účastníků Vám zašleme opravenou cestovní smlouvu s vyčíslením poplatku za změnu smlouvy. 

Poplatek za změnu smlouvy se musí uhradit ihned. 

 

 

V případě storna zájezdu vyplňte tiskopis odstoupení od smlouvy a zašlete 

obratem na email:rezervace@rivieratour.cz . Tiskopis odstoupení od 

cestovní smlouvy můžete zaslat i poštou na naši                                                                     

Adresu: RIVIERA TOUR, Lidečko 31,756 12 Horní Lideč. Upozorňujeme Vás, 

že rozhodná doba pro výpočtet stornopoplatku začíná běžet dnem doručení 

tiskopisu odstoupení od cestovní smlouvy. 

 

Po obdržení tiskopisu Vám zašleme doklad o provedeném stornu cestovní smlouvy s vyčíslením výše 

stornopoplatku.  

Pokud Vaše záloha byla nižší než výše stornopoplatku, je nutno tento stornopoplatek uhradit obratem ve prospěch 

účtu  203 676 297/0300  ČSOB 

název účtu  RIVIERA TOUR 

var. symbol platby:  číslo vaší cestovní smlouvy 

 

Po úhradě doplatku Vám obratem zašleme doporučeně poštou potvrzený tiskopis pro pojišťovnu a všechny 

doklady s tím souvisejícími k nahlášení a likvidaci pojistné události.(viz C) . Dále budete postupovat dle přílohy C. 

Upozorńujeme Vás,na nutnost nahlášení pojistné události na pojištovnu do  2 dnů od vzniku pojistné události. 

 

Dále si Vás dovolujeme upozornit,že pojištovna hradí pojistné plnění z výše částky uhrazené klientem cestovní 

kanceláři-ne z výše vypočteného storna. Proto je nutno stornopoplatek  uhradit před  odesláním dokumentů 

pojištovně. V případě doložení všech dokladů a bezproblémové likvidace je záležitost vyřešena ze strany pojištovny 

cca do jednoho měsíce,kde klient obdrží od pojištovny pojistné plnění na jeho účet (cca 80% z výše uhrazené 

částky) 

 

 

 

Pokud potřebujete poradit,zavolejte nám: 

 

 

                                                    PAVEL ČÍŽ 
                                                    Tel: 577 330 030     

                                                    Mobil: 603 225 383 

                                                    E-mail: rezervace@rivieratour.cz 

                                                    Změny a storna cestovních smluv 
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ZMĚNA JMÉNA ÚČASTNÍKŮ ZÁJEZDU   
 
Dodavatel služeb: 
CK RIVIERA TOUR 
Lidečko 31 
756 12 Horní Lideč 
Ičo 25911741  
 
Objednavatel služeb: 

Jméno a příjmení:        .………………………………………    

Bydliště:                        ………………………………………. 

PSČ:                              …………………………  

Telefon:                         ………………………… 

ČÍSLO SMLOUVY:    …………………………        ze dne: ………………….. 

 
Žádám tímto o změnu jmen účastníků zájezdu: Zájezdu se účastní tito náhradníci: 

Jméno osoby,která se zájezdu neúčastní:…………………………………………………………………………….. 

 
Jméno Příjmení Dat.nar. Bydliště,město,PSČ Rod.číslo Číslo 

pasu 
Platnost 
pasu 

Datum 
vydání 

Národnost 

         
         

 
         
         
 
 
 
Pro tyto účastníky      požaduji   -    nepožaduji       pojištění včetně storna. 
 

V  ……………………… dne:……………………EMAIL:………………………………..  
 
 
 
Jméno a příjmení (hůlkovým písmem) …………………………………………..    Podpis:………………………………… 
 
 
*NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE 
 
                                                                                                      Likvidoval:                     Došlo dne: 
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ODSTOUPENÍ  OD  CESTOVNÍ SMLOUVY   
 
 
 
Dodavatel služeb: 
CK RIVIERA TOUR 
Lidečko 31 
756 12 Horní Lideč 
Ičo 25911741  
 
Objednavatel služeb: 

Jméno a příjmení:        .………………………………………    

Bydliště:                        ………………………………………. 

PSČ:                              …………………………  

Telefon:                         ………………………… 

ČÍSLO SMLOUVY:    …………………………        ze dne: ………………….. 

 
Na základě všeobecných obchodních podmínek CK RIVIERA TOUR odstupuji tímto od výše uvedené 
smlouvy. 
Budu požadovat vyhotovení tiskopisu pro uplatnění storna u pojištovny .                 Ano          Ne 

Přeplatek prosím zašlete na číslo účtu: ………………………………………………………………………………. 

V případě platby na Slovensko a do zahraničí: IBAN:……………………………………………………………… 

                                                                     BIC-SWIFT:……………………………………………………………… 

 

V   ……………………….Dne:……………………….EMAIL:……………………………  
 
 
 
Jméno a příjmení (hůlkovým písmem) …………………………………………..    Podpis:………………………………… 
 
 
*NEHODÍCÍ SE ŠKRTNĚTE 
 
                                                                                                      Likvidoval:                     Došlo dne: 
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C -  STORNO ZÁJEZDU 
likvidace pojistné události 
   
Prosím pro likvidaci pojistné události postupujte následovně. 
V případě doplatku uhraďte doplatek stornovaného zájezdu dle předpisu storna cestovní smlouvy 
Po uhrazení doplatku vyčkejte na doručení originálů dokladů, které Vám zasíláme doporučeně poštou. 
  
1. Vyplňte tiskopis OZNÁMENÍ POJISTNÉ UDÁLOSTI a a doplňte do něj: 
*rodné číslo 
*telefon domů 
*datum vzniku pojistné události 
*údaje o pojištění v jiných pojištovnách 
*podpis 
*číslo účtu, kam zaslat pojistné plnění a další náležitosti dle předpisu tiskpisu 
 
 2. Prosím přiložte  
*tento podepsaný tiskopis-originál (zasíláme poštou současně s tiskopisy) 
*cestovní smlouvu-originál (zasíláme poštou současně s tiskopisy) 
*vaši žádost o zrušení cestovní smlouvy-originál  (zasíláme poštou současně s tiskopisy) 
*potvrzení o uhrazení zájezdu-výpis z banky,pokladní složenka (nutné,pokud nemáte,vyžádejte  v bance) 
*tuto korespondenci-original  (zasíláme poštou současně s tiskopisy) 
*lékařskou zprávu včetně podpisu a razítka v originálu 
Důrazně upozorňujeme, že v lékařské zprávě musí být uvedeno,kdy došlo ke zhoršení zdravotního stavu, který Vám 
neumožňuje zájezd absolvovat, jaká je stanovena lékařská diagnoza…tedy musí být průkazně prokázán důvod 
neúčasti na zájezdu. Potvrzení na kusu papíru s informací z důvodu nemici se nemohl účastnit zájezdu je neplatné a 
nedostatečným dokumentem k likvidaci pojistné události.  
*storno cestovní smlouvy-original  (zasíláme poštou současně s tiskopisy) 
*pojistné karty-original  (zasíláme poštou současně s tiskopisy) 
 
Vše prosím zašlete  na adresu dle pojištovny: 
SLAVIA POJIŠTOVNA A.S.                                                                                  UNION POJIŠTOVNA a.s. 
REVOLUČNÍ  1                                                                                                      BAJKALSKÁ 29/A 
110 00 PRAHA 1                                                                                                   813 60 BRATISLAVA 
Většinou pokud jsou splněny všechny náležitosti, je pojistné plnění uzavřeno do cca 2 měsíců. Pokud do 40 dnů od 
doručení všech dokumentů pojišťovně neobdržíte žádné vyjádření, prosím kontaktujte nás,zjistíme, kde se stala 
chyba a budeme se vám snažit záležitost pomoci co nejdříve vyřídit  

Upozorňujeme klienty na výluky z pojištění 

1. Union neposkytuje 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 prozjištění 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 Unionu 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. 
2. Union nenahradí léčebné náklady definované v čl. 1 bod 2 a náklady definované v čl. 1 bodech 3 a 4 této části pojistných podmínek (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. 3. Union 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                                                         
  


