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Slavia pojišťovna kryje pro letošek pojištění úpadku téměř
padesátce cestovek. Zatímco některé vloni zkrachovaly,
jiným se podnikání skvěle rozjelo
Praha, 13. ledna 2022

Pojištění cestovních kanceláří proti krachu kvůli vyšším sazbám zajistitelů pro letošek
zdražilo. Obnova těchto pojistek tak nebyla jednoduchá ani pro cestovky, ani pro
pojišťovny. Problémy ale nehlásí úplně všichni. Některým cestovním kancelářím se
naopak i v covidovém roce dařilo, takže pro letošek zvedly své limity pojištění. Slavia
pojišťovna do letošního roku vstoupila se 46 cestovními kancelářemi, kterým kryje
riziko úpadku. Ještě před koncem roku obnovila smlouvy osmnácti cestovkám. Všem
zájemcům z řad oblasti cestovního ruchu ale přesto vyhovět nemohla.
„Kvůli požadavkům zajistitelů to stoprocentně nešlo a několik cestovek jsme bohužel
odmítnout museli,“ vysvětluje obchodní ředitel Slavia pojišťovny Zbyněk Veselý. Tyto
kanceláře pak většinou změnily svůj model a staly se z nich cestovní agentury.
Ačkoliv nám nové podmínky od zajistitelů takřka znemožňovaly uzavírat smlouvy se zcela
novými cestovními kancelářemi, ve velmi individuálních případech jsme jim vyhovět dokázali,
většinou společně s nějakou další pojišťovnou,“ říká Veselý.
Ke změnám docházelo i při pojistných limitech. Záleželo mimo jiné také na tom, jaké měly
představy o letošní sezóně, a v jakém konkrétním segmentu cestovního ruchu působí. I zde
jsou totiž značné rozdíly.
„Některé cestovky vozí turisty pouze do zahraničí, jiné zase třeba jenom ze zahraničí do
České republiky. Roli však hraje i to, že se zabývají organizováním specifických zájezdů.
Někteří se specializují pouze na určité aktivity, třeba na golf, anebo se soustředí výhradně na
netradiční destinace, například na Aljašku. Jiní zase podnikají jenom po Evropě a podobně,“
dodává Zbyněk Veselý.
A tak i do letošního roku vstoupily některé cestovní kanceláře s vyššími limity pojištění,
protože se jim i v covidovém roce velmi dařilo. Profitovaly na tom, že organizovaly zájezdy
do zemí, kam by s nimi za normálních okolností tolik turistů nejezdilo. Kvůli tomu, že okolní
země byly zrovna „zavřené“, se jim totiž počty zájemců do jejich destinací mnohonásobně
zvýšily.
Pro další informace kontaktujte:
Slavia pojišťovna: Václav Bálek, tel.: 605 203 447, vaclav.balek@slavia-pojistovna.cz
O společnosti Slavia pojišťovna a.s.
Slavia pojišťovna, člen skupiny SPGROUP a.s. a expert na neživotní pojištění, staví na dlouholetých
zkušenostech z pojišťovnictví, které sahají až do dob rakousko-uherské monarchie, do roku 1868. Je jedinou ryze
českou pojišťovnou s tradicí na našem trhu již více než 150 let. Dnes patří mezi Top10 neživotních pojišťoven
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v České republice a patří mezi lídry v oblasti pojištění cizinců. Dlouhodobě se zaměřuje na zodpovědné řidiče,
kterým v rámci autopojištění dokáže nabídnout zajímavé podmínky. Své služby poskytuje fyzickým osobám,
živnostníkům, malým a středně velkým firmám, velkým korporacím či obcím a městům. Služby poskytuje i
personálním agenturám a cestovním kancelářím. Prostřednictvím 18 poboček a více než stovky kontaktní míst
obsluhuje více než 250 000 aktivních klientů. Ti mohou pojištění sjednávat, hlásit pojistné události či poskytovat
fotodokumentaci k těmto pojistným událostem i plně online, přes webové stránky či on-line aplikace Slavia
pojišťovny.
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