
Poj istník (poj ištěný) :

Pojistitel:

oprávněnáosoba: zákazníkpojiŠtěného

Pojistná doba: od 01.1'2018 do 31 .12.2018

PojiŠtění se vztahuje na zájězdy a poukazy na zájezd prodané během platnosti pojistné smlouvy. PojiŠtění se
vztahuje i na zájezdy (včetně poukazů na zá)ezd) zaplacené před platností pojistné smlouvy, které se mají
uskutečnit během trvání pojiŠtěnÍ,

Pojistné riziko: Úpadek pojištěného, v důsledku kterého vznikne pojistná událost'

Pojistnou událostíje Úpadek cestovní kanceIáře, z důvodu kterého cestovní kancelář:

a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí
zájezdu,

b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zě4ezd
v případě, Že se zájezd neuskutečnil nebo

c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zá1ezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě,
že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

V případě pojistné událostive smyslu pojistných podmínek a pojistné smlouvy Union poist'ovňa, a.s.:
. poskytne zákazníkovi pojistné plnění ve výŠi ceny neposkytnutého zájezdu, maximálně vŠak do výŠe

uhrazené ceny za zájezd anebo uhrazené zálohy na zá1ezd, nebo uhrazené ceny za poukazna zájezd,
. zabezpečí dopravu, pokud je tato doprava součástí zé4ezdu, včetně nutného ubytovánÍ a stravování do doby

odjezdu v přÍpadě, že zákazníkovi nebude poskytnuta jím uhrazena doprava z místa pobytu v zahraničí na
Území České republiky,

. uhradÍ rozdíl mezi uhrazenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zá1ezdu zákaznÍkovi v přÍpadě,
že CK nevrátí zákaznÍkovi rozdíl mezi uhrazenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého záyezdu'

Pojistnou událost je moŽné oznámit písemně na výše uvedenou adresu, resp. V pracovnÍ době telefonicky na
číslo: 844 111 211, ++421-2-208 15 91'l, nebo faxem na čÍslo: ++421-2-5342 1112 a od 01.06.2018 do
15.10'2018 na mobilním tel' č' ++4211904 895 605.

Ve smyslu Zákona č. 15911999 Sb., pojistných podmínek a pojistné smlouvy jsou pojištěním kryté nároky za CK:.
ENERGOToUR s.r.o., až do částky 1.600.000,- Kč.

Pojistitel je povinen uspokojit nároky zákazníkŮ aŽ do výše sjednaného limitu pojistného plnění.

Zákaznikje povinen oznámit Union poist'ovni, a.s. vznik pojistné události ve lhůtě 6 měsíců od jejího vzniku.
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Pojišťovna

PoJlsTKA K PoJlsTNÉ sMLoUVĚ
o PoJlŠrĚruí zÁnUKY PRo PŘíPAD ÚpnDKU cK

ENERGOToUR s.r.o., Bělocerkevská 211438,100 00 Praha 10 -
Vršovice, Česká republika,
lČ 264 73 585 DlČ: CZ 26473 585
Union poist'ovňa, á.S., BajkaIská-29/A' 813 60 Bratislava,
pobočka pro ceskou republiku, Spanělská77012,120 00
Praha 2 - Vinohrady,
lč:242 63 796 Dlč: CZ 683015587
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ředitel sekce komerčního pojištění


