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Na co myslet před odletem
Finance na dovolené. Těch pár krásných dní, kdy nemusíme pracovat a máme čas jen sami pro
sebe či své blízké, se může proměnit v hotový blázinec. Jedeme nebo letíme s někým, kdo může
zkrachovat, někam, kde s našimi korunami příliš nepochodíme, kde nám je většinou málo platné naše
zdravotní pojištění a kde možná budeme dělat aktivity, které nejsou až tak docela bezpečné.
Pojištění. Pojištění cestovní kanceláře proti úpadku je dnes už zákonnou podmínkou, vy se ovšem
pojišťovat nemusíte. Ať máte k pojištění vztah jakýkoli, v případě zdravotních komplikací v zahraničí
jistě oceníte, že jste se pojistili. Jeho sjednání je oproti ceně zájezdu za pár korun a vyřeší velmi
nepříjemné situace – nejen finančně, ale i organizačně díky asistenčním službám. Kromě nich
nezapomeňte především na léčebné výlohy, kde se rozhodně nesnažte ušetřit nějaký ten halíř. I
v případě, že se budete pohybovat v místech, kde platí vaše zdravotní pojištění, počítejte s tím, že ne
vše je bezplatné a cestovní pojištění si zařiďte. Pokud máte úrazové pojištění, pak ho není nutné
sjednávat v rámci cestovního pojištění. Pro pojištění zavazadel se rozhodněte v momentě, kdy s sebou
vezete takové věci, bez nichž se neobejdete a jejichž hodnota převyšuje vaše možnosti, co se
znovupořízení týče. V zahraničí to nemusíte být vy, komu se něco stane, můžete totiž i vy někomu
způsobit škodu. Přesně na to myslí připojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osoby.
Peníze. Těžko se odhaduje, kolik peněz v hotovosti si s sebou brát. Pokud ale nehodláte strávit
svou dovolenou uprostřed pouště, pak se můžete alespoň částečně spolehnout na bankomaty případně
rovnou platby kartou u obchodníků. Ve většině případů je dokonce kurz při výběru nebo platbě pro
vás výhodnější než výměna hotovosti v bance. O tom, kolik na účtu máte peněz, se ale raději
přesvědčte před odletem, případně si své rezervy ze spořicích účtů nebo fondů peněžního trhu včas
převeďte na běžný účet, ke kterému platební kartu máte. Od věci není si vzít s sebou platební karty
dvě – různé a uložené na různých místech.
Rizikové aktivity. Pokud se chystáte na dovolené potápět, vystoupat na nejvyšší horu široko
daleko nebo provozovat jakékoli jiné rizikové aktivity, dobře si pročtěte pojistné podmínky cestovního
pojištění. Vysokohorská turistika nad 5000 m nad mořem je totiž zpravidla považována za
nepojistitelnou činnost. Láká vás zkusit si na dovolené zasurfovat nebo skočit na gumovém laně? Pak
dopředu počítejte s připojištěním nebezpečných sportů. V tomto případě má smysl i ono úrazové
připojištění – v běžném úrazovém pojištění totiž jsou podobné rizikové aktivity ve výlukách.
Užívejte si s rozvahou. Dovolená je jistě příležitostí k odpočinku, odvázání se, oddání se veselí a
často i alkoholu – myslete ovšem i na to, že pokud se vám něco stane a budete prokazatelně pod
vlivem alkoholu nebo omamných drog, může pojišťovna plnění omezit nebo dokonce zcela odmítnout.
Relaxujte proto s rozvahou – ať máte na svou zaslouženou dovolenou jen samé krásné vzpomínky, to
vám přejí turnovští Partners.

