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Slavia pojišťovna už letos likviduje první krachy cestovek
Praha, 29. června 2022
Letošní léto si cestovatelé konečně užívají. Po dvouleté pauze zase letiště nestíhají
odbavovat cestující. Přesto i v tomto roce končí některé cestovní kanceláře. Slavia
pojišťovna, která zhruba padesátce českých cestovek kryje riziko úpadku, už
i letos vyplácí peníze těm, kteří o dovolené měli původně úplně jinou představu. Přišli
sice o plánované cesty, nikoliv však o peníze, které za ně zaplatili.
Jedním z největších úpadků CK v naší zemi byl loňský krach cestovní kanceláře FIRO-tour.
Přestože likvidaci této pojistné události cestovka svojí pasivní komunikací značně brzdila,
Slavii se jí nakonec podařilo uzavřít a 6894 lidem zaplatila přes 208 milionů korun.
FIRO však nebyla jediná cestovní kancelář, která v poslední době ohlásila úpadek. Podobný
osud letos zaznamenaly např. CK METAL-FRUT s více než 800 klienty, kterým Slavia
zaplatila již téměř 2,7 milionu korun a další čekají na výplatu po obdržení všech potřebných
dokumentů. Na dovolenou podle původního plánu neodjelo ani 72 turistů, kteří si zakoupili
zájezdy s CK Smart GO a kterým už pojišťovna vyplatila přes 1,1 milionu korun. A jiné
představy o cestování v letošním roce mělo bezpochyby také 60 klientů CK PETRA TOUR,
na kterou byl insolvenční návrh podán v červnu a kteří od Slavie získají zpět zhruba 1,2 mil.
korun.
Slavia pojišťovna se pro letošní rok snažila obnovit pojištění proti krachu u všech CK, které
o krytí tohoto rizika měly zájem. Kvůli požadavkům zajistitelů to ale stoprocentně nešlo
a několik cestovek proto musela odmítnout. Ty pak většinou změnily svůj model a staly se
z nich cestovní agentury.

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
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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