
Pojišťovna
lNFORMACE PRO ZÁXAZNÍXE

GARANčttí LlsT
Pojistník (pojištěný): Mgr. Petr Nezveda, Ravennská321, í09 0O Praha _ Horní

Měcholupy, CR Náze;r podniku: CK ENKO,
lG: í64 84 657 DlC: CZ 59í0í90759

Pojistitel:

Pojistná doba: od 01.122016 do 30.11.2a17

Pojištěnl se váahuje na zárezdy a poukazy na zá]ezd prodané během platno§ti pojistné smlouvy. Pojištěni se
uáahuje i na zájezdy (včetně poukazů na áiezd) zaplacené před platností pjistné smlouvy, které se mají
uskutečnit béhem trvání pojištění.

Pojistnou událostí je úpadek cestovní kanceláře, z důvodu kterého cestovní kancelář:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraniči

součástí ájezdu,
do České republiky, pokud je tato doprava

b) nevráti zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu záiezdu věetně ceny zap|acené za poukaz na zájezd
v případé že se zájezd neuskutečnil, nebo

c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou ájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě
že sezáiezd uskutečnil pouze zěásti.

V připadě pojistné událostive smyslu pojistných podmínek a pojistné smlouvy Union poisťovňa, a.s.:. po§Mne zákazníkovi pojistné plnění ve výši ceny neposkytnutého zájezdu, maximálně však do výše
uhrazené @ny zazájezd a nebo uhrazené álohy naáiezd, nebo uhrazené ceny za poukaz nazálezd,. zabezpečí dopravu, pokud je tato doprava součástí ájezdu, včetně nutného ubytování a stravování do doby
odjezdq v pňpadě, že zá?,aznikovt nebude poskytnuta jím uhrazena doprava z místa pobytu v zahraničí na
území Óeské republiky. v případě, že k náhradni oopáe bude použit jiný druh dopravy, ňež byt dohodnutý
v cestovní smlouvě, a náklady na tuto náhradní dopravu budou nižší než cena, kterou za neposkytnutou
dopravu Ákazník zaplatil, Union poisťovňa, a.s. v pojistném plnění vzniklý rozdíl zákazníkovi doplatí. Jestliže
si zákazník zabezpečí dopravu, včetně nutného ubytování a stravování na vlastní náklady, Union poisťovňa,
a.s. áY,azníkovi uhradí tyto náklady jen do výše, jakou by musel vynaložit, jestliže by dopravu, ubytování a
stravování zabezpečoval Union poisťovňa, a.s,. Zákazník nemá nárok na tyto náklady, jestliže náhradní
dopravu včetně nutného ubytování a stravování zabezpeěit Union poiďovňa, a,s. a zákunik tuto náhradní
dopravu odmítl.

o uhradí rozdíl mezi uhrazenou cenou zájezdu a cenou €steěně poskytnutého ájezdu zákazníkovi v případě,
Že CK nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi uhrazenou cenou záiezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu.

Ve smyslu Zákona č. 159/1999 Sb., pojistných podmínek a poiistné smlouvy isou pojištěním kryty nároky vůči CK:
Mgr. Petr Nezveda, s.r.o., až do částky 700.000,_ Kě (limit pojistného plnění).

Pojistnou událost je možné oznámit písemně na vrýše uvedenou adresu, re§p. v pracovní době telefonicky na
číslo: 844 111 211, ++421-2-208 15 911, nebo faxem na číslo: ++421-2-5342 1112 a od 01.06.2o17 do
15.10.2017 na mobílním 1g1. §,. ++4211904 895 605.
Zákaznlk je povinen oznámit Union poisťovni, a.s. yznik pojistné události ve lhůtě 6 měsíců od |e|ího
vzniku, jinak nárok na poiistné plnění zanikne.
V případě, že všechny nároky uplatněné zákazníky z pojistných událostí vůči pojištěnému přesáhnou pojistnou
částku, (limit pojistného plnění určený v pojistné smlouvě, připadně její zůstatek po vyplacení pjistného plnění za
náhradní dopravu v této pojistné době), vyplatí Union poisťovňa, a.s. pojistné plnění ve yýši vypočtěné jako podíl
limitu plistného plnění a všech oprávněně uplatněných nároků vyjádřených v Kd vynásobené zákazníkem
zaplacenou cenou služby, resp, zaplacenou zálohou za službu, která nebyla poslrytnuta.
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Union poisťovňa, a, s,, pobočka pro Českou republiku I Společnost zapsaná v obchodním rejstříku
Španěiská 770/2 i vedenénr u Městskéhc soudu y Praze
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DlČ: CZ68301 5587

Union poisťovňa, á.s., Baikalská.2glA, 8í3 60 Bratislava,
pobočka pro Ceskou republiku, Spanělská77an,120 00
Praha 2 - Vinohrady,
lé:242 63 796 Dlč: GZ 6830í5587

ředítelka sekce neživotního pojištění


