
Základní cena / zlevněná cena:

Příplatek za pojištění UNION:

Příplatek 1:

Příplatek 2:

Sleva:

Celková cena:

Záloha:

Doplatek:

Lubomír Hoška, CK HOŠKA - TOUR
Zámecká 499, 507 81 Lázně Bělohrad
IČ: 43518621
číslo mobil. tel.: 603 164 558
e-mail: lubomir.hoska@hoska-tour.cz

Pokyny k zájezdu:  

Doprava:  

chci zaslat na výše uvedený e-mail (preferujeme)                                           chci zaslat klasickou poštou

 

Poznámky, zpráva pro kancelář:

Lubomír Hoška,  cestovní  kancelář  HOŠKA -  TOUR a níže uvedený kl ient  uzavíraj í  smlouvu o zájezdu
Vyplňte čitelně údaje v rámečku!

adresa kanceláře:  nám. K. V.  Raise 160
507 81 Lázně Bělohrad
tel. :  493 792 520, mobil:  605 337 570
e-mail:  hoska-tour@hoska-tour.cz
HOTLINE 24: 603 164 558

Razítko prodejce

Název zájezdu/cíl : Termín:Počet nocí:          Č.  zájezdu:

Záloha ve výši _______________ byla (bude) uhrazena dne _______

hotově - pošt. poukázkou - převodem z účtu č. _________________

Datum, razítko a podpis za CK             Datum a podpis klienta

Smlouva o zájezdu nabývá platnost a účinnost podpisem obou smluvních stran. Zálohu ve výši alespoň jedné třetiny je nutné uhradit 
do 7 dnů. Doplatek 30 dnů před nástupem na zájezd.

Prohlášení zákazníka a informace ohledně komplexního cestovního pojištění jsou uvedeny na druhé straně smlouvy.

1. Titul, příjmení a jméno:

Adresa včetně PSČ:

Číslo cest. pasu/OP:

E-mail:

Účast na zájezdech - název, cílová země / rok:

2.

Tel. č.:

1.

3.

Rodné číslo:

Mobil:

ANO         NE        

2. Titul, příjmení a jméno:

Adresa včetně PSČ:

Číslo cest. pasu/OP:

E-mail:

Účast na zájezdech - název, cílová země / rok:

2.

Tel. č.:

1.

3.

Rodné číslo:

Mobil:

ANO         NE        

Smlouva o zájezdu
Potvrzení o zájezdu

Mám zájem o zajištění komplexního cestovního pojištění (léčebné výlohy v zahraničí, 
stornovací poplatky, ztráta zavazadel včetně cestovních dokladů, odpovědnost a úrazové pojištění).  

Mám zájem o zajištění komplexního cestovního pojištění (léčebné výlohy v zahraničí, 
stornovací poplatky, ztráta zavazadel včetně cestovních dokladů, odpovědnost a úrazové pojištění).  

Autobus  Vlastní  Letadlo  



KOMPLEXNÍ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ 
Doporučujeme klientům prostřednictvím cestovní kanceláře 
uzavřít komplexní pojištění. Pojistná smlouva je uzavřena 
zaplacením pojistného (přičtena k ceně zájezdu a uhrazena 
záloha). 

Smlouva o obchodním zastoupení č. 11 721 531 
ROZSAH PLNĚNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH 
ZÁJEZDŮ – BALÍČEK B 

POJIŠTĚNÍ PRO HRAZENÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ 
Ambulantní ošetření včetně předepsaných léků, hospitalizace, 
přeprava do nejbližšího zdravotnického zařízení a přeprava 
pojištěného zpět do vlasti. Celkový limit pojistného plnění je  
4 000 000 Kč. Náklady na ubytování spolucestujícího blízké 
osoby v případě hospitalizace dítěte do 6 let 1 000 Kč za noc, 
max. 10 000 Kč. Náklady na ubytování a stravování pojištěného 
v případě, že hospitalizace není nutná, ale zároveň není možná 
přeprava do vlasti 1 000 Kč za noc, max. 10 000 Kč. Přeprava 
tělesných ostatků do limitu 175 000 Kč. Při ošetření zubů je 
max. plnění 7 500 Kč (jeden zub 2 500 Kč). V rámci pojištění je 
asistenční služba 24 hodin denně. 

POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB 
(stornovací poplatky) 
Pokud dojde k pojistné události účastníka, nebo blízké osoby, 
uhradí pojišťovna CK vyúčtované stornopoplatky. Horní hranice 
plnění je 12 000 Kč. Tato částka se sníží o spoluúčast ve výši 
20%. Důvodem pojistné události (neúčasti pojištěného na 
zájezdu) je onemocnění, úraz, živelní událost a trestný čin. Při 
smrti pojištěné osoby (přihlášeného klienta), příp. rodinného 
příslušníka, vyplácí pojišťovna 100% stornopoplatku. 
Pojistnou událost je nutné do CK nahlásit do 2 dnů od jejího 
vzniku (např. vystavení potvrzení od lékaře).

POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL (nesmí být volně v autobuse)
Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení. Plnění jedné 
pojistné události je do výše 10 000 Kč, max. 5 000 Kč za jednu 
věc. Pojištěny jsou i cestovní doklady. Spoluúčast je 500 Kč. 
Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení věcí, které 
si účastník koupil během cesty, je plnění pojistné události 
do výše 5 000 Kč, max. 2 500 Kč za jednu věc. Spoluúčast je  
500 Kč. Pokud dojde k odcizení zavazadel z motorového vozidla, 
je plnění pojistné události do výše 5 000 Kč, max. 2 500 Kč za 
jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč. 

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 
Při újmě způsobené člověku na zdraví a při usmrcení je limit 
pojistné události 2 500 000 Kč. Při majetkové újmě na věci 
je limit 1 000 000 Kč. Na náklady na advokáta je max. limit  
125 000 Kč. 

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 
Za trvalé následky úrazu je pojistná částka ve výši  
180 000 Kč, při smrti v důsledku úrazu je pojistná částka ve výši 
90 000 Kč. 

POJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA TECHNICKOU POMOC PŘI 
ZÁCHRANNÉ AKCI 
Při vyhledávání osoby, vysvobozování, přepravě a přepravě 
tělesných ostatků je limit plnění 1 000 000 Kč. 
Cena tohoto cestovního pojištění je 24 Kč za osobu a den v 
Evropě a 20 Kč za osobu a den na Slovensku, bez rozlišení věku. 
Toto pojištění se nevztahuje pro absolvování túr na tzv. 
„železných cestách“, kdy je nutné pojištění vztahující se na tyto 
aktivity. 

ROZSAH PLNĚNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH 
ZÁJEZDŮ – BALÍČEK A30 
U zájezdů s cenou vyšší než 12 000 Kč je nutné uzavřít pojištění 
balíček A30. Cena tohoto cestovního pojištění je 36 Kč za osobu 
a den, dětí do 15 let 25 Kč za osobu a den. Bližší informace 
v cestovní kanceláři.

Smlouva o obchodním zastoupení č. 11 722 212 
POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY TUZEMSKÝCH ZÁJEZDŮ – 
BALÍČEK A10 

POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL (nesmí být volně v autobuse)
Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo zničení, je plnění 
pojistné události do výše 18 000 Kč, max. 9 000 Kč za jednu věc. 
Spoluúčast je 500 Kč. Pokud dojde ke ztrátě, poškození nebo 
zničení věcí, které si účastník koupil během cesty, je plnění 
pojistné události do výše 9 000 Kč, max. 4 500 Kč za jednu 
věc. Spoluúčast je 500 Kč. Pokud dojde k odcizení zavazadel  
z motorového vozidla, je plnění pojistné události do výše  
9 000 Kč, max. 4 500 Kč za jednu věc. Spoluúčast je 500 Kč. 

POJIŠTĚNÍ ZRUŠENÍ OBJEDNANÝCH SLUŽEB 
(stornovací poplatky) 
Pokud dojde k pojistné události účastníka nebo blízké osoby, 
uhradí pojišťovna CK vyúčtované stornopoplatky. Horní hranice 
plnění je 10 000 Kč u jedné osoby, celkem max. 30 000 Kč. Tato 
částka se sníží o spoluúčast ve výši 20%. Důvodem pojistné 
události (neúčasti pojištěného na zájezdu) je onemocnění, 
úraz, živelní událost a trestný čin. Při smrti pojištěné osoby 
(přihlášeného klienta) příp. rodinného příslušníka vyplácí 
pojišťovna 100% stornopoplatku max. 10 000 Kč u jedné osoby, 
celkem max. 30 000 Kč. 
Pojistnou událost je nutné do CK nahlásit do 2 dnů od jejího 
vzniku (např. vystavení potvrzení od lékaře).

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 
Při újmě způsobené člověku na zdraví a při usmrcení je limit 
pojistné události 500 000 Kč. Při majetkové újmě na věci je limit 
500 000 Kč. 

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 
Za trvalé následky úrazu, nebo smrti v důsledku úrazu, je 
pojistná částka 50 000 Kč. 
Cena tohoto cestovního pojištění je 10 Kč za osobu a den u 
dospělých a 5 Kč u dětí do 15 let. 

PROHLÁŠENÍ ZÁKAZNÍKA 
Prohlašuji a stvrzuji svým podpisem, že jsem byl seznámen 
se Všeobecnými podmínkami podle zákona č. 159/1999 Sb. 
a zákonem č. 89/2012 Sb. Informace k zájezdu podle § 1b 
odst. 1 písm. a) nebo písm. b) bodů 1 až 4 zákona, s informací 
o způsobu právní ochrany zákazníka (v elektronické podobě 
na www.hoška-tour.cz) případně v tištěné podobě vložené 
v katalogu. Dále jsou k dispozici v kanceláři CK. Dále jsem byl 
seznámen s hlavními náležitostmi služeb ve smyslu zákona 
159/99 Sb., přičemž za tyto jsou považovány údaje v tištěném 
či elektronickém katalogu a po uzavření smlouvy o zájezdu se 
stávají její součástí. Prohlašuji a stvrzuji svým podpisem, že já i 
mnou přihlášené osoby souhlasí s Všeobecnými podmínkami 
pro účast na zájezdech CK HOŠKA TOUR. Souhlasím s tím, 
aby v příštích obdobích byl na mou poštovní či elektronickou 
adresu a adresu osob ve smlouvě uvedených zasílán katalog, 
event. další písemnosti CK HOŠKA TOUR. Tento souhlas 
uděluji dle zákona, č. 480/2004 Sb. v platném znění. Nejsem 
si vědom žádných omezení a překážek, které by ohrozily 
můj zdravotní stav či bezpečnost během zájezdu, na který 
se přihlašuji. V případě, že poskytnu pořadateli fotografie, 
souhlasím s jejich použitím pro propagační účely zájezdů CK 
HOŠKA TOUR. 
Zákazník, který žádá o zajištění komplexního cestovního 
pojištění svým podpisem stvrzuje seznámení s jeho 
rozsahem.

Zákazník svým podpisem na první straně smlouvy potvrzuje 
toto prohlášení. 

Podrobnější informace ohledně komplexního cestovního 
pojištění dostanete v cestovní kanceláři nebo je najdete na 

našich webových stránkách. 
www.hoska-tour.cz


