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k pojistné sm"ouvě č. 0201900980
povinné pojištěni záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře
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pojistitel:

Česká podnikatelsU pojišt'ovna, a.s.,
Vierina lnsurance Group
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Pobřežní 665/23
186 00 Praha Ej
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Na Valech 404/6
408 01 Rumburk
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Oprávněná osoba:

Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plněni.

:"

pojistitel potvrzuje, že pojistník uzavřel ve smyslu platného znění zákona č. 159/1999 Sb.,

"

o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činnosti v oblasti ceýovniho ruchu,
pojistnou smlouvu povinného pojištěni záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.
pojistné nebezpečí:
pojištěni se sjednává pro případ, kdy pojistník z důvodu svého úpadku :
a) neposkytne zákazníkovi repatriaci
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu vČetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd
v případě neuskuteČněni zájezdu, neoo
C) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou poskytnutého zájezdu v případě,
že se zájezd uskutečnil pouze z Části.
pojistná doba:
Počátek pojištění: 22.02.2022
Konec pojištění:

21.02.2023

pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými nodmínkami VPPUP 1/18 Povinné pojištění záruky pro
případ úpadku cestovní kanceláře.
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Ing. Luboš Kohoutek
manažer odboru spolupráce SEP
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Bc. jan Polcar
vedoucí oddělení spolupráce s CK

KXk 639'98530
CZ63§9653U
04Čpwo DPH' =90ŮÓ955

ackesa:
20
664 42 Modlíce

Tet-' 957 444 556
inhj~ucz

