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Pojistitel:

oprávněnáosoba:

zákazníkpojištěného

Pojistná doba: od 01 .01 .2019 do 31'12'2019

PojiŠtěníse vztahuje na zájezdy a poukazy na

vztahuje

i na

zájezd prodané během platnosti pojistné smlouvy. PojiŠtěnĺse

zájezdy (včetně poukazů na zájezd) zaplacené před platností pojistné smlouvy, které se majĺ

uskutečnit během trvání pojištění.
Pojistné riziko: Úpadek pojiŠtěného,v důsledku kterého vznikne pojistná událost.
Pojistnou událostĺje úpadek cestovní kanceláře, z důvodu kterého cestovní kancelář:
a) neposkytne zákazníkovĺ repatriaci, nebo

b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd

c)

v přĺpadě neuskutečněnízájezdu, nebo
nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v přÍpadě,
že se zĄezd uskutečniI pouze zčásti

Ve smyslu Zákona č. 159/'l999 Sb.' pojistných podmínek a pojistné smlouvy jsou pojiŠtěnĺmkryty nároky vůčiCK
Jana Fischerová - ADA TOUR' až do částky 300.000'- Kč, pro zď1ezdy, poukazy nazájezd.
Pojistitel je povinen uspokojit nároky zákazníkťl aŽ do výŠesjednaného limitu pojistného plnění. V případě, Že
z pojistných událostí vůčipojištěnému přesáhnou pojĺstnou částku, (|imit
pojistného plnění určený v pojistné smlouvě prozájezdy, poukazy nazájezd a spojené cestovnísluŽby), případně
jejÍ zůstatek po vyplacení pojistného plnění za náhradní dopravu v této pojiśtnédobě, vyplatí Union poisťovňa, a.s.
pojistné plnění v plné výši po uhrazení rozdílu mezi zákonnými nároky klientů a limitem pojistného plnění
garančnímfondem.

všechny nároky uplatněné zákaznĹky

Pojistnou událost je moŽné oznámit pĺsemně na výŠeuvedenou adresu, resp. V pracovní době telefonicky na
čÍslo:844 111 211, ++421-2-208 15 911, nebo faxem na číslo:++421-2-5342 1112 a od 01.06.2019 do
15'10.20'19 na mobilním tel. č: ++421ĺ904 895 605, resp. elektronickou poštou na adrese: union@unionpojistovna.cz.

Zákaznik je povinen oznámit Union poist'ovni, a.s. vznik pojistné události ve lhůtě 6 měsĺcůod jejího

vzniku, jinak nárok na pojistné plněnĺ nevznikne.
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Pojistník (pojištěný): Jana Fischerová - ADA ToUR, Waldhauserova 949'
58o 01 HavlĺčkůvBrod, Ceská ľepublika
lč: íí0og 2g2
Dlč: CZ 555820'1275
Pojistitel:

Union poist'ovňa, ä.S., Karadžičova10, 813 60 Bratislava,
pobočka pro Ceskou republiku, Spanělská77012, í20 00
Praha 2 - Vinohľady
lc złz 63 796
Dlc cz 683015587

Pojistná doba:od 01.01.2019 do 31.12.2019
PojištěnÍse vztahuje na zájezdy a poukazy na zájezd prodané během platnosti pojistné smlouvy. Pojištění se
i na zájezdy (včetně poukazů na zájezd) zaplacené před platností pojistné smlouvy, které se majĺ

vztahuje

uskutečnit během trvání pojištění.

Pojistnou událostíje úpadek cestovní kanceláře, z důvodu kterého cestovní kance|ář:
neposkytne zákaznÍkovi repatriaci, nebo

a)

b) nevrátÍ zákaznÍkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zĄezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd

c)

v případě neuskutečněnízájezdu, nebo

nevrátÍ zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě,
że se zĄezd uskutečnil pouze zčásti

Ve smyslu Zákona č. 159/]999 sb., pojistných podmínek a pojistné smlouvy jsou pojištěním kryty nároky vůčiCK:
Jana Fischerová - ADA TOUR, aŽ do částky 300.000,- Kč, pro zájezdy, poukazy nazĄezd.

V případě' Že všechny nároky uplatněné zákazníky z pojistných událostí vůčipojištěnémupřesáhnou pojistnou
částku, (limit pojistného plnění určený v pojistné smlouvě pro zájezdy, poukazy na zĄezd a spojené'céstovní
případně její zůstatek po vyplacení pojistného plněnÍ za náhradnĺ dopravu v této pojistné době, vyplatí
9!uŽby)'
Union poisťovňa, a.s, pojistné plnění v plné výši po uhrazenĺ rozdílu mezi zákonnými nároŕy klientů a lińitem
pojistného plnění garančnímfondem.

Pojistnou událost je moŽné oznámit písemně na výše uvedenou adresu, resp. V pracovní době telefonicky na
číslo:844 111 211, ++421-2-208 15 911, nebo faxem na čĺslo:++421-2-5342 1112 a od 01.06.20.ĺĺĺoo
15.10.2019 na mobilním tel. č: ++4211904 895 605, resp. elektronickou poštou na adrese: union@unionpojĺstovna.cz.

Zäkazník je povinen oznámit Union poist'ovni, a.s. vznik pojistné události ve lhůtě 6 měsíců od jejĺho

vznlku, jinak nárok na pojistné plnění nevznĺkne.
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