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Číslo pojistné smlouvy 11-63296

POJISTNÁ SMLOUVA
povlNNÉ poJlŠrĚní zÁnuKy pRo pŘípno ÚpRoxu

CESTOVNÍ KANCELÁŘE

Union poistbvňa, a. s., BajkaIská 29/A, 8í3 60 Bratislava í, Slovenská republika
lčo gt 322o51 tolčzo 20 800 353

zapsaná v Obchodním rejstřífu Okresního soudu Bratislava l, odd. Sa, vl. č. 383/8
jednaj ící prostřed n i ctv_ím pobočky:

Union poist'ovňa, a.s., pobočka pro Českou republiku, Španělská 77012, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
lč 242 63 796 / Dlč cz683015587

zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městský,m soudem v Praze, odd. A, vl, č. 75819
č. účtu 166885363/0300 v Čsoa Praha, a.s.

(dále jen,,poiistitel")

,a

Jana Truksová, Pražská1421106,2g471Benátky nad Jizerou tl, Česká repubtika,
lC: 185 71 981 / DlC: CZ 6955310901

zapsaná v Živnostenském rejstříku Magistrátu města Mladá Boleslav
e-mail : jane.truks@seznam. cz

číslo úětu: 1697424173/0800 v CS, a.s
(dá!ejen,,pojistník..nebo..cestovníkancelář'')

uzavirďlí J í

ve smyslu ustanovení zák, č. 8912012 Sb. (Občanský zákoník) a ve smyslu Všeobecných pojistných
podmínek povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře VPPZUCKCZ0416 (dále
jen 

"pojistné 
podmínky") 

pojistnou smlouvu č. 11 6 3296.

Článek t
Rozsah pojištění, pojištěná rizika

1. Z povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestoniní kanceláře mázákaznik právo na pojistné
plnění v případě, kdy cestovní kancelář z důvodtt svého úpadku
a) neposkytne zákaznikovi dopravu z místa pobytu v zahťaničí do České republiky;}okud je tato

doprava souěástí zďlezdu,
b) nevrátí zákaznikovi zaplacenou zálohu nebo cenu zdjezdu včetně ceny zaplacené za poukaz

nazájezd v případě, žesezďlezd neuskuteěnil, nebo
c) nevrátí zákaznikovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého

zdjezdu v případě, že se zdjezd uskutečnil pouze zěásti,
Pojištění dle této pojistné smlouvy je pojištěním škodovým.
Oprávněnou osobou z tohoto pojištěníje v případě pojistné události zákaznik cestovní kanceláře.

článer ll {,
Doba pojištěni

1. Pojištění se uzavírá na dobu určitou od 01.12.2016 do 30.1 1.2017 .

2. Pojištění se dle této smlouvy vztahuje na veškeré zdjezdy, prodané v době platnosti pojistné
smlouvy, ledaže pojistník uzavře noVou'pojistnou smlouvu o pojištění záruky pro případ úpadku.
Pojištění se vztahuje i na zájezdy prodané před účinností pojistné smlouvy, které se mají
uskutečnit během trvání pojištění. Okamžikem prodeje zdjezdu se rozumí okamžik uzavření
smlouvy o zájezdu,
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