POJIŠTĚNÍ CK
1. Povinné pojištění
Cestovní kancelář PinkGo - ESO travel je povinna po celou dobu své činnosti mít ve smyslu
příslušných ustanovení zákona č. 159/99 Sb. uzavřenou pojistnou smlouvu na jejímž základě
vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy CK z důvodů svého úpadku:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky pokud je
tato doprava součástí zájezdu
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd
neuskutečnil
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého
zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části Cestovní kancelář PinkGo - ESO
travel je povinna předat zákazníkovi současně s cestovní smlouvou doklad pojišťovny,
obsahující název pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. Tento
doklad je platný pouze ve spojení s potvrzením o úhradě ceny zájezdu / zálohy. V případě, že
zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v zahraničí zpět do České republiky
pokud je tato doprava součástí zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy z
místa pobytu do ČR vč. nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu: Zajistí-li
zákazník dopravu vč. nezbytného ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu
pojišťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynaložit, pokud by dopravu,
ubytování a stravování zajišťovala sama. Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní
kanceláři v důsledku neplnění cestovní smlouvy, přecházejí na pojišťovnu, a to až do výše
plnění, které mu pojišťovna poskytla.

2. Cestovní pojištění zákazníka
V ceně zájezdu není zahrnuto pojištění. Pojištění je pouze u leteckého dopravce. Za poškození
nebo ztrátu zavazadla při letecké přepravě přebírá veškerou odpovědnost letecká společnost.
Tato zodpovědnost je omezena na 20,-USD za kilogram. PinkGo - ESO travel neručí za
škody způsobené při dopravě v zahraničí. Důrazně upozorňujeme na nutnost uzavřít
minimálně pojištění léčebných výloh v zahraničí u některé ze známých cestovních pojišťoven.
Toto pojištění si můžete prostřednictvím České pojišťovny sjednat přímo v CK PinkGo ESO travel či u provizního prodejce za příplatek 36,-Kč osoba / den. U zájezdů vyšší cenové
hladiny doporučujeme uzavřít pojištění u Evropské cestovní pojišťovny, která nabízí
kompletní pojištění včetně pojištění storna zájezdu. Cestovní kancelář PinkGo - ESO travel je
pouze prostředníkem. V případě plnění se obrací klient přímo na pojišťovnu.

