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- Vinohrady

zákaznlkpojištěného

Pojistná doba: od 01'01.2021 do 31.12'2021
Pojištěníse vztahuje na zájezdy a poukazy na zĄezd prodané během platnosti pojĺstnésmlouvy' Pojištění se
vztahuje inazájezdy (včetně poukazů nazájezd) zaplacené před platnostípojistné smlouvy, které se majíuskutečnit
během trvání pojištění.
Pojistné riziko: Úpadek pojištěného, v důsledku kterého vznikne pojistná událost.
Pojistnou událostíje úpadek cestovní kanceláře, z důvodu kterého cestovní kancelář:
neposkytne zákazníkovi repatriaci, nebo
nevrátí zákaznikovi zaplacenou zálohu nebo cenu zĄezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případé
neuskutečněnízájezdu, nebo
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenouzájezdu a cenou částečně poskytnutého zĄezduvpřípadě,
že se zájezd uskutečniĺ pouze zčásti.

a)
b)

Ve smyslu Zákona ě' 159/1999 Sb', pojistných podmínek a pojistné smlouvy jsou pojištěním kryty nároky vůčiCK:
NUDA-NE s.r.o', až do částky 310 000 Kč, pro zájezdy a poukazy na zájezd.
Pojistitelje povinen uspokojit nároky zákazníkťl aŽ do vše sjednaného limitu pojistného plnění. V případě, Že všechny
nároky uplatněné zákąznÍky z pojistných událostí vůčipojištěnému přesáhnou pojistnou částku, (limit pojistnéhó
plnění určený v pojistné smlouvě prozájezdy, poukazy nazájezd a spojené cestovnísluŽby), případně
;ejĺźůstatet
po vyplacení pojistného plněníza náhradnídopravu v této pojistné době, vyplatí Union poist'ovňa, a.s. pojiśtneplnenĺ
v plné výši po uhrazení rozdílu mezi zákonnými nároky klientů a limitem pojistného plnění garančnímfondem'
Pojistnou událost je moŽné oznámit písemně na výše uvedenou adresu, resp. V pracovní době telefonicky na číslo:
844111 211, ++421-2-20815 91 1, nebo faxem na ěíslo: ++421-2-5342 1112 a od 01.06. - 1 5.1o.2o21 na mobilním
tel. č,: ++421ĺ904 895 605, resp. elektronickou poŠtouna adrese: union@unionpoiistovna.cz.

Zákaznlk je povinen oznámit Unlon poist'ovni, a.s. vznik pojistné udáIosti ve lhůtě 6 měsícůod jejĺho vzniku,
jinak nárok na pojistné plnění nevznikne.
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