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Bezbolestná dovolená
Zasloužená dovolená Podle průzkumu jedné české úvěrové společnosti pojede letos na dovolenou
za hranice naší republiky jen asi osm procent obyvatel s průměrným a nižším příjmem. Pokud patříte
mezi těch pár vyvolených, kteří si letos dopřejí zahraniční dovolenou, neberte na lehkou váhu výběr
cestovního pojištění ani způsob, jak dovolenou profinacovat.
Financování To, že nejlevnější způsob je financovat ji z vlastních rezerv, je asi zřejmé. Přestože
lze najít možnost dovolené na splátky a bez navýšení, zvažte dobře, jestli je dobrý nápad zadlužit se
kvůli dovolené a spoléhat se na to, že dluh splatím z budoucích příjmů. Pokud nejste schopni měsíčně
uspořit příslušnou část ceny dovolené, pak se ani nezadlužujte. Chcete-li jezdit každý rok s rodinou na
dovolenou za 40.000,- Kč, pak byste měli být schopni dát si každý den 110,- Kč stranou. Není to málo,
proto nedaří-li se vám to, sáhněte po levnější dovolené nebo ji odložte na příští rok. Zvláště se pak
vyvarujte sice jednoduchému, ale zároveň velmi nebezpečnému způsobu, kde vzít peníze na váš
odpočinek – kontokorent ani kreditní karta nejsou správnou volbou – buď budete muset velmi rychle
záporný stav účtu vyrovnat nebo se připravte na tučné úroky.
Hotovost nebo platební karta? Určitý obnos hotovosti s sebou vždy mějte. Na druhé straně je
velmi často platba u obchodníka nebo dokonce výběr z bankomatu v zahraničí zdarma, případně za
nižší náklady než je výměna korun za cizí měnu v bance nebo směnárně. Vzhledem k dovoleným a
poptávce po euru a dalších měnách koruna před létem zpravidla oslabuje. Letos tomu tak ale nemusí
být, neboť se vzhledem k situaci nejen v Řecku očekává spíše posilování koruny. Na nákupu cizí
měny dopředu tak letos nemusíte vydělat.
Cestovní pojištění Ta nejzákladnější rada zní „mít cestovní pojištění ještě neznamená mít jej dobře
nastaveno“. Často velmi levná pojištění k platebním či kreditním kartám mají sice celoroční platnost,
současně ale velmi nízké limity na jednotlivá rizika, některá rizika nekryjí vůbec nebo dokonce mají
pojistné podmínky plné výluk (tj. rizik, při kterých vám pojišťovna nedá ani korunu) a platí třeba jen v
Evropě. Je přitom možné na trhu najít pojistku takovou, která buď limity nemá nebo jsou alespoň
dostatečně vysoké. Dobře dopředu rozmyslete, jaké sporty budete v zahraničí provozovat a zda na ně
pojištění myslí. Plánujete-li odpočinout si v lokalitách, kde hrozí teroristické útoky, pak pečlivě čtěte
pojistné podmínky – zhruba polovina cestovních pojištění má výslovně teroristické útoky ve výlukách,
část pojišťoven jen pro případ, že se jich budete aktivně účastnit – i zde se vyplatí hledat, protože
pojistku, která zahrnuje i pojistné nebezpečí teroristického útoku, najdete.
K čemu cestovní pojištění? Můžete namítnout, že dnes v rámci celé EU máme nárok na zdravotní
péči, a máte pravdu – tato péče ovšem nemusí být bezpodmínečně bezplatná, navíc k tomu mohou
přibýt další náklady. Cestovní pojištění vám může krýt vedle léčebných výloh na transport do
zdravotnického zařízení, ošetření, hospitalizace či léků i tzv. repatriaci (převoz do ČR). Velmi užitečné
jsou i asistenční služby, které nejen pomohou s vyřízením pojistné události, ale i se samotnou
komunikací v zahraničí, s jednáním s úřady, nabídne právní pomoc a pro ty nejnáročnější i turistické
informace – jaký je aktuální kurz měny nebo kde se dobře najíte.

