NEPŘILETĚLI JSTE VČAS? NECHTE SI ZA TO ZAPLATIT!
V případě problémů s letem vám Generali ve spolupráci se společností Click2Claim pomůže zajistit za
zvýhodněných podmínek odškodnění ve výši až 480 EUR / 12 480,- CZK* na osobu.
Stačí si sjednat naše Cestovní pojištění a získáte výhodnější podmínky na zajištění kompenzace v případě
komplikací s vaším letem přímo k vaší pojistce.
Ověření nároku na odškodnění je díky vašemu cestovnímu pojištění zdarma.

Vše vyřídíme za vás!
Společnost Click2Claim je českou jedničkou v oboru vyřizování kompenzací v letecké dopravě s mnohaletými
zkušenostmi na světovém trhu. Click2Claim již klientům vyplatila desítky milionů korun za jejich zpožděné, zrušené
a jinak zkomplikované lety. Výši finanční kompenzace a další podmínky upravuje nařízení ES 261/2004, které
se vztahuje na odlety a přílety všech dopravců sídlící na území EU. Nařízení se také vztahuje na mimoevropské
dopravce, a to v případě, že jejich letadlo odlétá z letiště na území EU.

Nárok na finanční kompenzaci vzniká zejména
v případech, kdy je let:

Zpožděn

Zmeškán
návazný let

Zrušen

Nepřiletěli jste včas? Nechte si za to zaplatit!
info@click2claim.eu

+420 226 258 016

www.click2claim.eu

Odepřen nástup

Letová vzdálenost určuje výši finanční kompenzace!

Jak na to? Podání žádosti je jednoduché a rychlé:
Klikněte na tlačítko níže nebo přímo tlačítko v sekci „Nahlášení pojistné události“ na stránkách Generali pojišťovny a
podáte žádost jednoduše on-line prostřednictvím intuitivního formuláře společnosti Click2claim.

PODAT ONLINE ŽÁDOST
Po vyplnění žádosti on-line vás budou kontaktovat odborní pracovníci Click2Claim a žádost s vámi dořeší.
V případě dotazů volejte ve všední dny od 7 do 17 hod. na speciální klientskou linku Click2Claim +420 226 258 016.

JAK FUNGUJEME?
MÁTE NÁROK

VYMŮŽEME

VYPLATÍME

NEMÁTE NÁROK

VYSVĚTLÍME

UKONČÍME

ZDARMA OVĚŘÍME

1.

Zdarma prověříme váš nárok, okolnosti letu, případné mimořádné okolnosti apod.

2.

Jen a pouze pokud vymůžeme od aerolinie kompenzaci, pak Click2Claim náleží provize ve zvýhodněné výši 20% ze
získané částky včetně DPH (standartní provize činí 27% z výše získané kompenzace).

3.

Nic neriskujete a můžete získat až 480 EUR/12 480*,- CZK (po odečtení provize C2C).

* počítáno dle aktuálního kurzu 26 Kč/1 EUR
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