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poJ|sTKA K poJlsrruÉ sMLouvĚ
O POJlŠrĚHÍZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPnDKU CX
-

Pojistník (pojištěný): Venezia Travel s.r.o., Pražská ,,l42t1}6,2g471Benátky nad Jizerou
Ceská republika,
!C: 067 62328
DlG: CZ 067 62328
Pojistltel:

Oprávněnáosoba:

l!,

Union poist'ovňa, á.§., raraaiičova í0, 813 60 Br4tislava,
pobočka pro Českou republiku, Španělská77OI2,'tr20 OO
Praha 2 - Vinohrady
lč z+z 63 796
DlČ Gz 6830í5587
zákazníkpojištěného

Pojistná doba: od 08.03,2019 do 31 .12,2019

PojiŠtěníse vztahuje na zájezdy a poukazy na zájezd prodané během platnosti pojistné smlouvy, Pojištění se'
vztahuje i nazájezdy (včetně poukazů nazá4ezd) zaplacené před platností pojistné smlouvy, které se mají uskutečnit
během trvání pojištění.
P;Ňi;é ;;k"IÚňJáák pojištěného, v důsledku kterého vznikne pojistná udátost,

PojistnouudálostíjeúpadekcéstoVníkanceláře,zdůvodukteréhocestovníkancelář:

a) neposkytne zákazníkovi repatriaci, nebo
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu

c)

zé4ezdu včetně ceny zaplacené za poukaz. na zájezd v případě.
neuskutečněnízájezdu, nebo
nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě
'].Íi *'
že se zé4ezd uskutečnil pouze zčáŠti
,.,_

Ve smyslu Zákonač.15911999 Sb., pojistných pcidmínek a pojistné smlouvy jsou pojištěním kryty nároky vůčiCK:
Venezia Travel s.r.o., až do částky 250.000,- Kč, pro zi4ezďy, poulazy nazáiezd.
Pojistitel je povinen uspokojit nároky zákazníků až do výše sjednaného limitu pojistného plnění. V případě, že
vŠechny nároky uplatněné zákazníky z pojistných událostí vůčipojištěnému přesáhnou pojistnou částku, (limit
pojistného plnění určený v pojistné smlouvě pro zájezdy, poukazy nazájezd a spojené cestovní služby), případně
její zŮstatek po vyplacení pojistného plnění za náhradní doprav,tl v této pojistné době, vyplatí Union poisťovná, a.s.
Pojistné Plnění v plné výši po uhrazení rozdílu mezi zákonnýrni nároky klientů a limitem pojistného. plnění garančním
"
fondem.
',
.;

Pojistnou událost je možnéoznámit písemně na výše uvedenou adresu, rěsp, v pracovní době telefonict<y ná eisto:
844111 211,++421-2-20815911,nebofaxemnačíslo: ++421-2-53421112aod01.06.2019do15,1o.2019
na

mobilním tel, č: ++4211904 895 605, resp. elektronickou poštou na adrese: union@unionpojistovna,cz.

Zákazník jepovinen oznámit Union poistbvni, a.s. vznik pojistné událostive lhůtě 6 měsícůod jejího vzniku,
jinak nárok na poJistné plnění nevznikne.

Union poisťovňa, a.s.
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