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zákazní kpojiŠ těné ho

Pojistná doba: od 01'01.2021 do 31.12.2021
Pojiš tění se vztahuje na zájezdy a poukazy na zájezd prodané bé hem platnosti pojistné smlouvy. Pojiš tění se
inazĄezdy (vč etně poukazů nazĄezd)zaplacené před platností pojĺ stné smlouvy' které se mají uskuteěnit

v-ztahuje

během trvání pojĺ š tění .
Pojistné riziko: Úpadek pojiš těné ho, v dů sledku které ho vznikne pojistná událost.
Pojistnou událostí je ú padek cestovní kanceláře, z dů vodu které ho cestovní kancelář:
a) neposkytne zákazní kovi repatriaci, nebo
b) nevrátí zákazní kovizaplacenouzálohu nebocenu zájezduvč etněcenyzaplacené za poukaz nazájezdv pří padě
neuskuteč nění zájezdu, nebo
c) nevrátí zákazní kovi rozdí l mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou č ásteč něposkytnuté ho zájezdu v přĺ padě,
ž e se zájezd uskuteč nil pouze zč ásti.

Ve smys|u Zákona č . 159/1999 Sb., pojistných podmí nek a pojistné smlouvy jsou pojiš tění m kryty nároky vů č iCK:

AQUARlus ADRlATlc s'r.o., až do ěástky 90o ooo Kč , pro zájezdy a pďu'razy'názájezd'

Pojistitelje povinen uspokojit nároky zákazní kü aŽdo
]ĺ š esjednané ho limitu pojistné ho plnění . V pří padě, Že vš echny
nároky uplatněné zákązní ky z pojistných událostí vů č ipojiš těné mupřesá'hnbu pojisinou č ástku, (limí t pojis1né ńó
plnění urč ený v pojistné sm]ouvě pro zájezdy, poukazy nazájezd a spojené eestovńí sluŽby), pří paĺ lně1ejí ź ĺ .t.táL
po vyplacení pojistné ho plnění za náhradní dopravu v té to pojistné době, vyplatí Union poist'ôvňa,'a.s. pojiś tneplnenĺ
v plné výš i po uhrazení rozdí lu mezi zákonnými nároky klientů a limitem
fó1istneno plnění garanč ní mfondem.
Pojistnou událost je moŽné oznámit pí semně na výŠ euvedenou adresu, resp. V pracovní době telefonicky na č í slo:
844 111 211 , ++421-2-208 1 5 91 1 , nebo faxem na č í slo:++421-2-5342 111ż a od 01 .06. - 15.1o.2 O21 na mobilní m
Iel, ć i ++4211904 895 605, resp' elektronickou poš tou na adrese: union(ounionpoiistovna.cz.
ZákaznÍ k je povinen oznámit Union poist'ovni, a.s. vznik pojistné události ve lhrjtě 6 měsĺ ců od její ho vzniku,
jinak nárok na pojistné plněni nevznikne.

Union
Pois

o

!1 ŕ l

Union

Karadž ič ova 1

ředitel

2+042+01+06+0718

l''\:',

ś t|:

Juraj C
neŽivotní ho pojiš tění

Union

Union poisť ovňa, a. s.,
poboč ka pro Č eskou republiku

5poleč nost zapsaná v obchodní m rejstří ku
vedené m u Městské ho soudu v Praze
v oddĺ lu A, vloż ce č í slo75819

Š panělská 77012
1 20 00 Praha 2 - Vinohrady

lČ o:ząz63796

Pojiš ť ovna

DlČ : cz683o1 5587

Cí slo pojistné smlouvy lI-64274

lNFoRMAcE PRo za^rnzNĺ KA
GARAľ clvĺ llsľ
Pojistnĺ k (pojiš těný):
Pojistitel:

oo Praha 2, Č eská republika

ä 1xlxľ ilŤ DRlATlc"iii8 á"jä ł Tł Í if,r,,12o

Union poist'ovňa, a.s., KaradŽič ova í 0, 813 60 Bratislava,
p'o!o9ka pro Ceskou republiku, Š paněIská 77ot2,120 oo Praha 2 - Vinohrady
tc 242 63
DIC CZ 683015587

796

Pojistná doba: od 01.01.2021 do 31'12.2021
Pojĺ š těníse vztahuje na zĄezdy a poukazy na zájezd prodané během platnosti pojistné smlouvy. PojiŠ tění se
vztahuje inazĄezdy (vč etně poukazů nazájezd)zaplacené před platností pojistné smlouvy' které se mají uskuteč nit
během trvání pojiš tění '
Pojistnou událostí je ú padek cestovní kanceláře, z dů vodu které ho cestovní kancelář:

a) 4eposkytne zákazní kovi repatriaci, nebo
b) nevrátí zákazní kovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezduvč etně ceny zaplacené za poukaz nazĄezdv pří padě

c)

neuskuteč nění zájezdu, nebo
nevrátí zákazní kovi rozdí l mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou č ásteč něposkytnuté ho zájezdu v přĺ padě,
Že se zĄezd uskuteč nil pouze zč ásti.

Ve smyslu Zákona č ' 159/1999 Sb., pojistných podmí nek a pojistné smlouvy jsou pojiš tění m kryty nároky vů č iCK:
AQUARIUS ADRIATIC s.r.o., aŽ do č ástky 900 000 Kč , pro zájezdy a poukazy nazĄezd.

V pří padě' Že vš echny nároky uplatněné zákazni|ky z pojistných událostí vů č ipojiš těné mupřesáhnou pojistnou

č ástku, (limit pojistné ho plnění urč ený v pojistné smlouvě pro zájezdy, poukazy na zájezd a spojené cestovní sĺ uŽby),
pří padně jejÍ zů statek po vyplacení pojistné ho plnění za náhradní dopravu v té to pojistné době, vyplatí Unióń
poisť ovňa, a.s. pojistné plnění v plné výš i po uhrazení rozdí lu mezi zákonnými nároky ŕ lientů a limiteń'pojistné ho
plnění garanč ní mfondem.

Pojistnou událost je moż né oznámit pí semně na výš e uvedenou adresu, resp. V pracovní době telefonicky na č í slo:
844 111 211 , ++421-2-208 1 5 91 1 , nebo faxem na č ĺ slo:++421-2-5342 1112 a od 01 .06. _ 15' 10.2021 na mobilní m
tel' č ,: ++4211904 895 605, resp. elektronickou poš tou na adrese: union@unionpoiistovna,cz.
Zä kaznÍ kje povinen oznámit Union poist'ovni, a.s. vznik pojistné události ve lhů tě 6 měsí ců od její ho vzniku,
jinak nárok na pojistné plnění nevznikne.
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