
Pojišťovna

PoJlsTKA K PoJlsrruÉ sMLouvĚ
o PoJlŠrĚruí zÁnuxy PRo pŘípao ÚpnDKU cK

Pojistník (pojištěný): cK LoUDATOUR s.r.o.' Mikulášské náměsti 495I1o,326 oo Plzeň,
lC:280 15 959 DIG: CZ 280 15 959

Pojistite!: Union ooist'ovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava,
pobočka pro Ceskou republiku, Spanělská 77012, í20 oo
Praha 2 - Vinohrady
tČ z+z 63 796

oprávněnáosoba: zákaznlkpojištěného

Pojistná doba: od 01 .12'2018 do 30.1 1.2019

Pojištění se vztahuje na zájezdy a poukazy na zájezd prodané během platnosti pojistné smlouvy' Pojištěni se
vztahuje i na zá1ezdy (včetně poukazů na zflezd) zaplacené před platností pojistné smlouvy, 

_která 
se mají

uskutečnit během trvání pojištění.
Pojistné riziko: Úpadek pojištěného, v důsledku kterého vznikne pojistná událost.
Pojistnou událostÍ je Úpadek cestovnÍ kanceláře' z důvodu kterého cestovní kancelář:
a) neposkytne zákazníkovi repatriaci, nebo
b) nevrátÍ zákaznÍkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd

v případě neuskutečnění zájezdu, nebo
c) nevrátÍ zákaznÍkovi rozdil mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v přÍpadě,

Že se zájezd uskutečnil pouze zčásti

Ve smyslu Zákona č. '159/1999 Sb., pojistných podmínek a pojistné smlouvy jsou pojištěnÍm kryty nároky vůči CK:
LOUDATOUR s.r.o.,aŽ do částky 4.5oo.ooo,- Kč, pro zájezdy, poukazy nazájezd.

P_ojistitel je'povinen uspokojit nároky zákaznÍků aŽ do výŠe sjednaného limitu pojistného plnění' V případě' Že
všechny nároky uplatněné zákazníky z pojistných událostÍ vůči pojištěnemu přesannou pojistnou eást1u, 1iimitpojistného plnění určený v pojistné smlouvě pro zájezdy, poukazy na zá1ezd a spojené cesioúni sluŽby), přÍpáoně
její zůstatek po vyplacení pojistného plněnÍ za náhradní dopravu v teto p-oiistne ciooe, vyplatÍ unlon poisťovňa, a.s.
pojistné p|něni v plné výši po uhrazení rozdílu mezi zákonnými nároky klientů a iimitem pojistného pinění
garančním fondem.

Pojistnou událost je moŽné oznámit písemně na výše uvedenou adresu, resp. v pracovnÍ době telefonicky na
člslo: 844 111 211, ++421-2-208 15 911, nebo faxem na čÍslo: ++421-z-ssqz |12 a od 01.06.201Ó do
15.10.2019 na mobilním lel. Č: ++4211904 895 605, resp. elektronickou poštou na adrese: union@unionpojistovna.cz.

Zákaznlk je povlnen oznámit Unlon poIst'ovni, a.s. vznik pojistné událostl ve lhútě 6 měslcú od jejího
vzniku, jinak nárok na pojistné plněni nevznikne.

ředitel úseku vývoje produktů neŽivotního pojištěnÍ
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