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Туристичке агенције у Србији од данас не продају аранжмане јер су осигуравајуће куће
одбиле да их осигурају, са образложењем да је висок ризик, између осталог и због
пандемије ковида 19, рекао је директор Националне асоцијације туристичких
организација Србије (ЈУТА) Александар Сеничић.

  

  

Он је казао да путници који су до данас уплатили аранжмане и тренутно их користе или
су добили заменске ваучере имају осигурање док их не искористе.

  

"Туристичке агенције, због немогућности да плате осигурање, од данас немају
лиценце и могу да продају само појединачне услуге, карте или смештај у хотелу, јер
се то осигурава на други начин", рекао је Сеничић.

  

Истакао је да осигуравајуће куће нису пристале да осигуравају агенцијске аранжмане ни
под условом да подигну цене полиса, а да су то најавиле тек пре две недеље и
туристичке агенције "довеле пред свршен чин" .

  

Сектор остао без помоћи државе
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"Држава није антикризним мерама помогла туристичке агенције које су један од
пандемијом најпогођенијих сектора, а сада је због немогућности да осигурају аранжмане
закуцан последњи ексер у мртвачки сандук", рекао је Сеничић.

  

Он је рекао да се сада преговара са осигуравајућим кућама да бар за три месеца
продуже уговоре о осигурању како би агенције у међувремену нашле решење.

  

Држава није на време уредила област осигурања

  

Према домаћим прописима, полисе осигурања могу, како је рекао, да продају и банке,
али су услови много строжи и премије скупље.

  

Да би банка осигурала аранжмане тражи, према његовим речима, хипотеку на имовину
или депозит у готовини, а то већина агенција неће моћи да обезбеди.

  

"Држава није на време уредила област осигурања и одредила ко ће да буде титулар
осигурања што сада траже банке. У другим државама постоје агенције за депозите, које
у случају спора заступају путника", рекао је Сеничић.

  

Осигуравајуће куће, према његовим речима нису до сада обављале посао ваљан,о па су
продавале полисе, а да нису проверавале имовину агенције и то је понекад био велики
проблем када агенција не реализује аранжман и треба да га неко плати.

  

Министар трговине туризма и телекомуникација Расим Љајић јуче је рекао да се у
договору са банкама тражи решење како би туристичке агенције добиле лиценцу.

  

(Бета, Н1) 
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