
poiišíovna

Union poisťovň+ a s_ Bajkatská 29/A, 8í 3 60 Bratislava í, Slovenská republika
Éo gt 322o51/ Dč 20 ?0 800 353

zapsaná vObďrodním rejsťíku Okresního soudú Bratislava l, odd. Sa,9,Č, 383/8
jéOnajicí prostřednictv_ím pobocky: _, .

Union poisťovňa, a.s., pobodlapry čé*.ň repuullq4 španebtá TIv2,120 00 pbha 2 -Mnohrady- É znzfr} 7s / DÉ creg30í5587
zapsaná v obchodním rejstříku vederrrém MěsŇr41 9o_u!em 

v Praze, odd. A, vl, č, 75819

ě. účtu 166885363/0300 v CSOB Praha, a.s,
(dále jen,,pojistitel")

a

Venezia Travet s.r.o., pražská 142J1O6,2g471Benátky nad Jizerou ll, Česká rcPublika,
lČ: 067 62 328 / DtČ: CZO67 62328

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Plaze, odd. C, v!.Č.: 28&449

e-mail: info@veneziatour.cz :

číslo úětu: 5210749389/0800 v ČS, a,s.

(dále jen ,,pojistník" nebo "cestovní kancelář"}

uzaviraji

ve smys;u ustanovení zák. é. 8gl2o12 Sb. (Občanský zákoník) a ve smyslu V_Šeobecných Pojistných
podmínek povinného pojištění záruky pro piipad Opaáru cestovní kanceláře VPPZUCKCZ0416 (dále

jen,, pojistné podmínky")

pojistnou smlouvu é. 11$3647.

čnnek l
Rozsah pojištění, pojišt ná rizika

1. Z povinného pojištění záruky pro případ úpadku bestovní kPnceláře mázákaznik Prá.Vo na Pojistné

plnění v případě, kdy cestovní kancelářz důvodu svého úpadku í 4
á) nepoéryine zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České rePublikY, Pokud je tato
' 

Oopravá součástí zá]ezdu,
b) nevrátí zaxazÁit<iavi zaplacenou zálohu nebo cenu zá]ezdu včetně ceny zaPlacené za Poukaz

nazdlezdv případě, žé se zdjezd neuskutečnil, nebo \

c; nevráí zákazňíkovi rozdíl mezi zaplacenou ceno_u.záiezdu a cenou částečně PoskYtnutého

zájezdu v případě, že se zdjezd uskutečnil pouze zěásti,

2. RojiSiení dle této pojistné smlouvy je pojištěním škodwím,
3. o§rávněnou o.ouoŮ z tohoto pojísieriijé v případě pojistpé události zákazník cestovní kanceláře.

Clánek l!
Doba pojištění

1. Pojištěníse uzavírá na dobu určitou.od 01.o2.2o18 do 31.12.2Qí8. , . ._ l_L:2. Rojistcni se ote-této.1ntouuy vztahuje na veškeré.zé4ezdý prodané vdobě Platnosti Pojistné

smlouvy, ledaže pli.tnix urauře nouou pojistngu smlouvu o pojištění zárukY Pro PříPad ÚPadku,

pojištění se vztahuje i na zé4ezdv pr,Óoáne před účinnosti pojistné smlouvY, které se mají

uskuteónit během ]iuani pojisťeni.'oramzixeni prodeje zájezdu se rozumí okamŽik uzavření

, ,-' ř- ' ,""

Číslo pojistné smlouvy 11-63647

PoJlsTNÁ stLoUvA
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PovlNNE poJlšTĚrrí zÁnuKy pRo pŘiplp úpnoxu
CESTOVNÍ KANCELÁŘE
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