Pojišťovna
Číslopojistné smlouvy 11-64s27

PoJlsTKA K PoJlsTNÉ sMLoUVĚ
o PoJlŠTĚni zÁnUKY PRo PŘ|PAD ÚpnDKU cK
Pojistník (pojištěný):

Poiistitel:

ff'bfll|áJ'"UR

s.r.o.,

326 oo Ptzeň, česká repubIika

$|,š"Jl"r"#ijměstí495/í0,

Union poist'ovňa, a.s., Karadžičovaí0, 8í3 60 Bratislava,
pobočka pro českou repu-bliku, Španělská 77ot2,12o 00 Praha 2 - Vinohrady

lc

242 63

796

Dlč cz 683 oí5 587

oprávněná osoba : zákazník pojištěného

Pojistná doba: od 01.12.2021 do30.11.2o22
Pojištění se vztahuje na zá)ezdy a poukazy na zá)ezd prodané během platnosti pojistné smlouvy. Pojištění se vztahuje i na zájezdy

(včetně poukazů na zájezd) zaplacené před platností pojistné smlouvy, Keré se majíuskutečnit během trvání pojištění.

Pojistnou událostíje úpadek cestovní kanceláře, z důvodu kterého cestovní kancelář:

a) neposkýne zákazníkovi repatriaci, nebo
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zdjezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě
neuskutečnění zájezdu, nebo

c) nevrátízákazníkovirozdíl mezizaplacenou
uskutečnil pouze zčásti, nebo

Ve smyslu Zákona č. 159/1999 sb''
cK LoUDATOUR s.r.o., až do částky:
od

od

01
01

.12'2021 do

31 .05.2022
.06.2022 do 30.11.2022

-

cenou zájezdu a cenou částečněposkytnutého zdjezdu v případě, Žesezď1ezd

pojistných podmínek a pojistné smlouvy jsou pojištěním kfi

nároky vůči

2 700 000 Kč, pro zá)ezdy a poukazy na zájezd,

6 000 000 Kě, pro zájezdy a poukazy na zájezd.

Pojistitelje povinen uspokojit nároky zákazníkŮ aŽ do výše sjednaného limitu pojistného plnění. V případě, Že všechny nároky
uplatněné zákazníky z pojistných událostí vůčipojištěnému přesáhnou pojistnou částku, (limit pojistného plnění určený v pojistné
smlouvě pro zé4ezdy, poukazy na zájezd a spojené cestovní sluŽby), případně její zůstatek po vyplacení pojistného plnění za
náhradní dopravu v této pojistné době, vyplatí Union poisťovňa, a.s. pojistné plnění v plné výši po uhrazení rozdílu mezi zákonnými
nároky klientů a limitem pojistného plněnígarančnímíondem.
Pojistnou událost je moŽné oznámit písemně na výše uvedenou adresu, resp. V pracovní době telefonicky na číslo:844 111 211,
+421-2-20815 91 1' nebo faxem na číslo:+421-2-53421112 a od 0'1.06. - 15.10'2022 na mobilním tel. č: +4211904 895 605, resp'
elektronickou poštou na adrese: uníon@unionpojistovna.cz.
Zákaznk je povinen oznámit Union poist'ovni, a.s. vznik pojistné události ve thůtě 6 měsíců od jejího yzniku, jinak nárok
na pojistné plnění nevznikne.
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