
union Union poisťovňa, a' s., poboČka pro Českou ľepubliku
Španělská 77012
1 20 00 Praha 2 - Vinohrady
lČo:zązozl9o
DlČ: cz683o'l5587

Společnost zapsaná v obchodním Ęstříku
vedeném u Městského soudu v Praze
v oddílu A. vloŽce číslo 758'l9
istné smlouvy 11-63849císlo po

Pojišťovna

Pojistník (pojištěný): cĺ ĘLNEDA s.r.o.' Moskevská 63716,460 0í Libeľec lV - Peľštýn, čR
lC: 252 I 3 199 DIC: CZ 252 13 199

Pojistitel je povinen uspokojit nároky zákaznikť'l aŽ do výše sjednaného limitu pojistného plnění' V případě, Že
vŠechny nároky uplatněné zéikazníky z pojistných událostí vůči pojištěnému přesáhnou pojistnou eästxu, 1iimitpojistného plněnÍ určený v pojistné smlouvě prozájezdy, poukazy nazájezd a spojené cesioúnísluŽby), prĺpädne
její zůstatek po vyplacení pojistného plněnÍ za náhradnĺ dopravu v této pojistné dobe, vypĺatí Union poisťovnä, a.s.
pojistné plněnÍ v plné výŠi po uhrazenĺ rozdílu mezi zákonnými nároky klientů a limitem pdistnerlo plněnÍ garan8nÍm
fondem.

Poj|stnou událost je moŽné oznámit písemně na výše uvedenou adresu, resp. V pracovní době telefonicky na číslo:
844111 211,++421-2-20815911,nebofaxemnačíslo: ++421-2-53421112aodo1.06.2019doĺ5.10.z019 na
mobilním tel. č,: ++4211904 895 605, resp. elektronickou poštou na adrese: union@unionpojistovna.cz'

POJISTKA K POJISTNE
o PoJlŠrĚľí zÁRUKY PRo PŘĺ

sMLoUVĚ
PAD ÚpłDKU cK

Pojistitel: Union polst'ovňa,á.S., Kaľadžičova í0, 8í3 60 Bľatistava,
pobočka pro Ceskou republiku, Španělská77ot2,,t20 oo
Praha 2 - Vinohrady
lc ząz 63 796 Dlc Gz 6830,15587

oprávněnáosoba: zákazníkpojištěného

Pojistná doba: od 28.01'2019 do 31 '12.2019

PojištěnÍ se vztahuje nazĄezdy apoukazy nazájezd prodané během platnosti pojistné smlouvy. PojiŠtěnÍ se
vztahuje i nazď1ezdy (včetně poukazů nazĄezd) zaplacené před platností pojistné smlouvy, které se ńají uskutečnit
během trvánÍ pojištění.
Pojistné riziko: Úpadek pojištěného, v důsledku kterého vznikne pojistná událost.
Pojistnou událostíje úpadek cestovní kanceláře, z důvodu kterého cestovnĺ kancelář:
a) neposkytne zákaznÍkovi repatriaci, nebo
b) nevrátí zákaznlkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě

neuskutečnění zájezdu, nebo
c) nevrátí zákazníkovi rozdĺl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zĄezdu v přÍpadě,

Že se zďyezd uskutečniI pouze zčásti

Ve smyslu Zákona č. 159/1999 Sb', pojistných podmínek a pojistné smlouvy jsou pojištěním kryty nároky vůči CK:
cK PINEDA s.r.o.' až do částky 1.700.000,- Kč, pro zájezdy, poukazy nazĄezd'

Żákaznik je povinen oznámit Union poist'ovni, a.s. vznik pojistné události ve lhůtě 6 měsĺců od jejĺho vzniku,jinak nárok na pojistné plněnĺ nevznikne.

lng Chochol
neŽivotního pojištěnÍ

IJnĺon
Pois ovna

Union poisťovňa, a.s.
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ředĺtel úseku vývoje

Kaľadżičova 10' 313 ô0 Bratislava
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Společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Méstského soudu v Pľaze
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Pojišťovna
lNFoRMAcE PRo z^K^zNĺKA

GARłlĺcruĺ LlsT
Pojistník (pojištěný): cľ PINEDA s.ľ.o.' Moskevská 637t6,460 01 Libeľec lV - Perštýn, ČR

lC 25213 í99 DtC: cZ 25213',gg

Pojistitel: Union poist'ovňa, ä.S., Karadžičova í0, 813 60 Bratislava,
pobočka pro českou republiku, Španětská77ol2, í20 oo
Pľaha 2 - Vinohrady
lc ząz 63 796 Dlc cz 6830í5587

Pojistná doba:od 28.01.2019 do 3'ĺ .12.2019

Pojištění se vztahuje na zájezdy a poukazy na zájezd prodané během platnosti pojistné smlouvy' Pojištění se
vztahuje inazĄezdy (včetně poukazů nazĄezd) zaplacené před platnostípojistné smlouvy, které se majĺuskutečnit
během trvání pojištění.

Pojistnou událostĺje Úpadek cestovnĺ kanceláře, z důvodu kterého cestovní kancelář:
a) neposkytne zákaznÍkovi repatriaci, nebo
b) nevrátí zákaznÍkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zapĺacené za poukaz nazĄezd v případě

neuskutečnění zájezdu, nebo
c) nevrátí zákazníkovi rozdÍl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě,

Že se zájezd uskutečnil pouze zčásti

Ve smyslu Zákona č. 159/1999 Sb., pojistných podmínek a pojistné smlouvy jsou pojištěním kryty nároky vůči CK:
cK PINEDA s.r.o.' aŽ do částky 1.700.000,- Kč, pro zájezdy, poukazy nazájezd.

V přÍpadě' Že vŠechny nároky uplatněné zákazníky z pojistných událostí vůči pojiŠtěnému přesáhnou pojistnou
částku, (limit pojistného plnění určený v pojistné smlouvě prozĄezdy, poukazy nazĄezd a spojené cestovní siuŽby),
přÍpadně její zůstatek po vyplacení pojistného plněnÍ za náhradní dopravu v této pojistné době, vyplatí Uniôn
poisťovňa, a.s. pojistné plnění v plné výši po uhrazení rozdílu mezi zákonnými nároky klientů a limitem pojistného
plnění garančním fondem.

Pojistnou událost je moŽné oznámit písemně na výše uvedenou adresu, resp. V pracovnĺ době telefonicky na číslo:
844111 211,++421-2-20815911,nebofaxemnačíslo: ++421-2-53421112aod01.06.2019do.1s.10.2O19 na
mobilním tel. č,'' ++4211904 895 605, resp. elektronickou poštou na adrese: union@unionpojistovna.cz.

Zákaznĺk je povinen oznámit Unlon poist'ovn!, a.s. vznik pojistné události ve lhůtě 6 měsíců od jejího vzniku,
jinak nárok na pojistné pIněnĺ nevznikne.
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