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člen RENOMIA

GROUP

NAŠE ZKUŠENOSTI VAŠE VÝHODA

Rozsah a cenová kalkulace
termín/typ:
destinace:
cestující:

Individuální - dle termínu
Evropa
člen posádky / skipper
Rozsah pojištění

Excelent

Komfort

Pojištění léčebných výloh

500.000.000 Kč

5.000.000 Kč

Repatriace a transporty

reálné náklady

reálné náklady

Návrat do místa bydliště při snížené pohyblivosti
následkem pojistné události

reálné náklady

reálné náklady

13.000 Kč

11.000 Kč

Zásah pobřežní služby

reálné náklady

reálné náklady

Doprava doprovázející osoby

reálné náklady

reálné náklady

Ubytování doprovázející osoby

200 EUR/noc,
max. 10 nocí

150 EUR/noc,
max. 10 nocí

Pojištění rizik související s terorismem

5.000.000 Kč

2.500.000 Kč

500.000 Kč

250.000 Kč

1.000.000 Kč

500.000 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví

25.000.000 Kč

1.000.000 Kč

Pojištění odpovědnosti za škodu na věci

10.000.000 Kč

500.000 Kč

1.000.000 Kč

-

40.000 Kč
20.000 Kč - limit 1 věc

20.000 Kč
10.000 Kč - limit 1 věc

Ztráta osobních dokladů

4.000 Kč

4.000 Kč

Elektronika a sportovní vybavení

20.000 Kč

10.000 Kč

Obchodní vybavení

40.000 Kč

-

5.000 Kč

-

500 Kč/hod.,
max. 10.000 Kč

-

100.000 Kč

20.000 Kč

Pojištění asistenčních služeb

ano

ano

Turistické a lékařské informace

ano

ano

Telefonická pomoc v nouzi

ano

ano

Tlumočení a překlady

ano

ano

Pojistné člen posádky - 1 den

184 Kč

92 Kč

Pojistné člen posádky - 8 dní (kondiční plavby)

738 Kč

369 Kč

Pojistné skippper - 1 den

192 Kč

98 Kč

Pojistné skipper - 8 dní (kondiční plavby)

771 Kč

393 Kč

Zuby

Úrazové pojištění
Trvalé následky úrazu

Pojištění odpovědnosti - následné finanční škody
Pojištění zavazadel

Pojištění zpoždění zavazadel
Pojištění zrušení a zpoždění letu
Pojištění právní asistence

pojištění se nevztahuje na oceánskou plavbu
v případě územní platnosti - celý svět - bude nabídka individuální

Jipet Solutions s.r.o., LANNOVA OFFICES, Lannova třída 205/16, 370 01 České Budějovice
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, spis.zn. C 28534
www.jipetsolutions.cz, email: info@jipetsolutions.cz
IČ: 07896964, Jipet Solutions s.r.o. je registrována u ČNB jako vázaný zástupce RENOMIA, a. s. pro distribuci pojištění a pro
spotřebitelské úvěry a jako vázaný zástupce RENOMIA BENEFIT a.s. pro investiční služby
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NAŠE ZKUŠENOSTI VAŠE VÝHODA

Informace o nás
Samostatný zprostředkovatel:

Vázaný zástupce samostatného zprostředkovatele:

Název: RENOMIA, a. s.

Název: Jipet Solutions s.r.o.

IČ:

48391301

IČ:

07896964

Sídlo:

Holandská 8, 639 00 Brno

Sídlo:

Lannova třída 205/16, 370 01 České Budějovice

Telefon: 222390888

Telefon: 723770055

email: info@renomia.cz

email: info@jipetsolutions.cz

Zprostředkování cestovního pojištění
Zprostředkovatel zprostředkovává pro klienta cestovní pojištění jako pojišťovací agent na základě písemné smlouvy
uzavřené s pojišťovnami, přičemž může zprostředkovávat pojištění pro pojišťovny, které jsou uvedeny jako spolupracující
pojišťovny zprostředkovatele na internetových stránkách zprostředkovatele https://www.renomia.cz/seznamspolupracujicich-pojistoven. Zprostředkovatel je zapsán v registru vedeném Českou národní bankou (dále jen "ČNB").
Zápis zprostředkovatele v registru ČNB může klient nejlépe ověřit u ČNB na internetových stránkách https://www.cnb.cz/
cnb/jerrs nebo telefonicky na čísle +420 224 411 111. Zprostředkovatel ani jeho vázaný zástupce nebo doplňkový pojišťovací
zprostředkovatel nemá přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech či základním kapitálu pojišťoven, se kterými
může klient sjednat pojištění prostřednictvím zprostředkovatele. Žádná pojišťovna, se kterou může klient sjednat
pojištění prostřednictvím zprostředkovatele, nebo osoba ovládající danou pojišťovnu, nemá přímý nebo nepřímý podíl
na hlasovacích právech či základním kapitálu zprostředkovatele ani jeho vázaného zástupce nebo doplňkového
pojišťovacího zprostředkovatele.
Zprostředkovatel bude pro komunikaci s klientem používat český jazyk. V tomto jazyce bude klient od zprostředkovatele
dostávat dokumenty a jiné informace. Klient může se Zprostředkovatelem komunikovat, osobně, telefonicky písemně
nebo prostřednictvím elektronické pošty (email). Klient má možnost si zvolit, zdali mu budou informace stanovené
právními předpisy zprostředkovatelem poskytovány prostřednictvím listinných záznamů a zpráv nebo elektronicky
prostřednictvím jiného trvalého nosiče dat. Některé informace budou v souladu s právními předpisy klientovi
poskytovány prostřednictvím internetových stránek zprostředkovatele https://www.renomia. cz. V případě, že klient
nemá pravidelný přístup ke službě internet nebo funkční emailovou adresu, je povinen tuto skutečnost neprodleně
sdělit zprostředkovateli. V případě, že klient bude požadovat poskytování informací v listinné podobě, sdělí svůj
požadavek zprostředkovateli a ten informace v této podobě klientovi poskytne.
Požadavky, cíle a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním, doporučený pojistný produkt, důvody, na
kterých zprostředkovatel zakládá svá doporučení, aby se klient mohl rozhodnout, zda sjedná nebo podstatně změní
pojištění, vysvětlení dopadů sjednání nebo podstatné změny pojištění na klienta, včetně souvisejících rizik a upozornění
na případné nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním jsou uvedeny v dokumentu „Záznam z
jednání“. Zprostředkovatel je při sjednání cestovního pojištění odměňován provizí od pojistitele, která je stanovena
procentem z pojistného příslušné pojistné smlouvy a je již zahrnuta ve výši pojistného.
Řízení střetu zájmů
Informace o pravidlech řízení střetu zájmů lze získat na internetových stránkách zprostředkovatele
https://www.renomia.cz/pravni-polozky (pravidla řízení střetu zájmů). Samostatný zprostředkovatel je při sjednání tohoto
pojištění nebo při jeho podstatné změně odměňován provizí od pojistitele, která je stanovena procentem z pojistného
příslušné pojistné smlouvy a je již zahrnuta ve výši pojistného
Reklamace a vyřizování stížností
Stížnosti od klientů, pojištěných nebo jiných oprávněných osob na činnost zprostředkovatele je možné adresovat
statutárnímu orgánu zprostředkovatele, a to písemně na adresu jeho sídla nebo zaslat emailem na adresu
info@renomiabenefit.cz. Podání stížnosti je možné rovněž orgánu dohledu nad činností pojišťovacích zprostředkovatelů,
kterým je ČNB, případně se obrátit na příslušný soud nebo na mimosoudní orgán řešení sporů, kterým je v oblasti
neživotního pojištění Česká obchodní inspekce - www.coi.cz. Podrobný postup podání a vyřízení reklamace či stížnosti
adresované zprostředkovateli upravuje reklamační řád umístěný na internetových stránkách zprostředkovatele
https://www.renomia.cz/pravni-polozky (reklamační řád).
Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru. Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uveřejněna
či jinak poskytnuta třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Jipet Solutions s.r.o.

Upozornění:
Tento dokument shrnuje základní informace o pojištění. Další podrobnější informace k podmínkám pojištění jsou uvedeny ve všeobecných
pojistných podmínkách a smluvních ujednáních, které Vám pracovníci Jipet Solutions rádi poskytnou a vysvětlí. Nabídka pojištění vychází z Vámi
poskytnutých informací a požadavků na pojištění. Informujte nás o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na změnu rizika a parametrů
pojištění. Pojem „nabídka pojištění“ není v tomto dokumentu užíván jako návrh na uzavření smlouvy (nabídka) ve smyslu ustanovení § 1731 a násl. a
ustanovení § 2758 a § 2759 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“). Nabídkou pojištění se pro
účely tohoto dokumentu rozumí indikace podmínek pojištění, které je pojistitel za předpokladu shodnosti a správnosti předaných údajů a
sdělených požadavků připraven sjednat v pojistné smlouvě. Tento dokument tak není závazným návrhem na uzavření pojistné či jakékoliv jiné
smlouvy a jako takový nemůže být v souladu s ust. § 1733 ObčZ přijat a nemůže bezprostředně vést k uzavření smlouvy. V případě zájmu o uzavření
pojistné smlouvy bude ze strany pojistitele vystaven samostatný návrh pojistné smlouvy, jehož předložení Vám rádi zprostředkujeme.
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