
union Union poistbvňa, a. s., pobočka pro Českou republĺku
Španělská 77012

1 20 00 Praha 2 - Vinohrady
lČo zązallga
DlČ: cZ68301 5587

společnost zapsaná v obchodním Ęstřĺku
vedeném u Městského soudu v Praze
v oddĺlu A. vloŽce číslo 758l9
istné smlouvy 1,l-63623Číslo po

POJISTKA K POJISTNE SMLOUVE
o PoJlŠrĚľĺ zÁnUKY PRo PŘĺPAD ÚpłDKU cK

Pojistník (pojištěný): RNDr. Miroslav Hrdlička, Zlatnická 7, ííooo Praha 1 - Nové Město, cR
Název podniku: cK Toulky Evropou.cz
lG: 16í75166 DlG: GZ 550804200í

Pojistitel: Union poist'ovňa,ä.S., Bajkalská"29/A' 8í3 60 Bratislava,
pobočka pro ceskou republiku, Spanělská77012, í20 00
Praha2-Vinohrady,.
lC:242 63 796 DlC: CZ 6830í5587

Pojišťovna

oprávněnáosoba: zákazníkpojištěného

Pojistná doba: od 01'1.2018 do 31 .12'2018

PojiŠtění se vztahuje na zĄezdy a poukazy na zájezd prodané během platnosti pojistné smlouvy, Pojištění se
vztahuje i na zĄezdy (včetně poukazů na zájezd) zaplacené před platností pojistné smlouvy, které se mají
uskutečnit během trvání pojištění,

Pojistné riziko: Úpadek pojištěného, v důsledku kterého vznikne pojistná událost.

Pojistnou událostíje Úpadek cestovnĺ kanceláře, z důvodu kterého cestovní kancelář:
a) neposkytne zákazníkovĺ dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí
zájezdu,
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zĄezdu vÖetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd
v případě' že sezájezd neuskutečnil nebo
c) nevrátí zákaznÍkovi rozdíl mezi zaplacenou cenouzájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu vpřípadě,
że se zĄezd uskutečnil pouze zčásti.

V přĺpadě pojistné události ve smyslu pojistných podmínek a pojistné smlouvy Unĺon poist'ovňa, a.s.:. poskytne zákazníkovi pojistné plnění ve výši ceny neposkytnutého zájezdu, maximálně však do výše
uhrazené ceny zazájezd anebo uhrazené zálohy nazĄezd, nebo uhrazené ceny zapoukaznazájezd,. zabezpečĺ dopravu, pokud je tato doprava součástí zájezdu, včetně nutného ubytovánĺ a stravování do doby
odjezdu v případě, Že zákaznÍkovi nebude poskytnuta jím uhrazena doprava z místa pobytu v zahraniöĺ na
územíČeské republiky,

. uhradí rozdíl mezi uhrazenou cenouzĄezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu zákazníkovi v případě,
že CK nevrátí zákazníkovi rozdĺl mezi uhrazenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu,

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 čÍslo: ++421-2-5342 1112 a od 0.í.06.20ĺ6 oo
'15.10.2018 na mobilnÍm tel. ć: ++4211904 895 605.

Ve smyslu Zákona č. 159/1999 sb.' pojistných podmínek a pojistné smlouvy jsou pojištěnÍm kryté nároky zaCK'
RNDr. Miroslav Hrdlička, aŽ do částky ĺ.700.000,- Kč'

Pojistitel je povinen uspokojit nároky zákaznikťl aŽ do výše sjednaného limitu pojistného plnění

Zákazníkje povinen oznámit Union poisťovni' a's. vznik pojistné události ve lhůtě 6 měsĺců od jejíh
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ředitel sekce komerčního pojištění
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Pojistník (pojištěný): RNDr. Miroslav Hrdlička, Zlatnická 7, 110oo Praha 1 - Nové Město, CR
Název podniku: CK Toulky Evropou.cz
lG: í6í75166 Dlc: cZ 550804200í

Pojistitel: Union poist'ovňa, ä'S., Bajkalská 29IA,8',|3 60 Bratislava,
pobočka pro českou republiku, Španětská77ot2,120 oo
Praha 2 - Vinohrady,
lC 242 63 796 DlG: CZ 6830ĺ5587

Pojistná doba: od 01'1.2018 do 31 .12.2018

Pojištěnĺ se vztahuje na zájezdy a poukazy na zájezd prodané během platnosti pojistné smlouvy. Pojištění se
vztahuje i na zájezdy (včetně poukazů na zájezd) zaplacené před platností pojistné smlouvy, které se mají
uskutečnit během trvání pojištění.

Pojistnou událostÍje úpadek cestovní kanceláře, z důvodu kterého cestovní kancelář:
a) neposkytne zákaznÍkovi dopravu z mÍsta pobytu v zahraničí do Öeské republiky, pokud je tato doprava

součástÍ zájezdu,
b) nevráti zákaznÍkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd

v případě że se zĄezd neuskutečnil, nebo
c) nevrátĺ zákaznÍkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zěljezdu a cenou částečně poskytnutého zĄezdu v případě

że se zĄezd uskutečnil pouze zčásti.

V přÍpadě pojistné události ve smyslu pojistných podmínek a pojistné smlouvy Union poist'ovňa, a.s.:
o poskytne zákazníkovi pojistné plnění ve výši ceny neposkytnutého zájezdu, maximálně však do výše

uhrazené ceny zazájezd a nebo uhrazené zálohy nazĄezd, nebo uhrazené ceny zapoukaznazájezd,
. zabezpečÍ dopravu, pokud je tato doprava součástí zĄezdu, včetně nutného ubytování a stravování do doby

odjezdu v přÍpadě, že zákaznikovi nebude poskytnuta jím uhrazena doprava z mĺsta pobytu v zahraničí na
území České republiky. V případě, Že k nál'lradni dopravě bude pouŽĺt jíný druh dopravy, ńeŽ byl dohodnutý
v cestovnĺ smlouvě, a náklady na tuto náhradní dopravu budou niŽší neŽ cena, kterou za neposkytnutou
dopravu zákaznjk zaplatil, Union poist'ovňa, a.s. v pojistném plněnĺ vzniklý rozdíl zákaznlkovi doplatí' JestliŽe
si zákaznĺk zabezpečÍ dopravu, včetně nutného ubytovánĺ a stravování na vlastní náklady, Union poist'ovňa,
a.s. zákazníkovi uhradí tyto náklady jen do výše, jakou by musel vynaloŽit, jestliŽe by dopravu, ubytování a
stravování zabezpečoval Union poisťovňa, a.s.. Zákaznĺk nemá nárok na tyto náklady, jestliŽe náhradní
dopravu včetně nutného ubytování a stravování zabezpečil Union poisťovňa, a.s. azákazník tuto náhradní
dopravu odmítl'

. uhradí rozdíl mezi uhrazenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu zákazníkovi v případě,
Že CK nevrátÍ zákazníkovi rozdÍl mezi uhrazenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu.

Ve smyslu Zákona č. 159/1999 Sb', pojistných podmínek a pojistné smlouvy jsou pojištěním kryty nároky vůčiGK:
RNDr. Miľoslav Hrdliěka, až do částky 1.700.000,- Kč, (limit pojistného plnění).

Pojistnou událost je moŽné oznámit pÍsemně na výše uvedenou adresu, resp. V pracovnĺ době telefonicky na
čÍslo: 844 111 211, ++421-2-208 15 911, nebo faxem na číslo: ++421-2-5342 1112 a od 01.06.20ĺĺi oo
15.10.2018 na mobilnĺm tel. č,: ++4211904 895 605.
Zákaznikje povinen oznámit Union polst'ovni, a.s. vznik pojistné události ve lhůtě 6 měsíců od jejĺho
vzniku, jinak nárok na pojistné plnění zanikne.
V případě' Že všechny nároky uplatněné zákazníky z pojistných událostí vůči pojištěnému přesáhnou pojistnou
částku, (limit pojistného p|nění určený v pojistné smlouvě, případně její zůstatek po vyplacení pojistného plněnĺza
náhradní dopravu v této pojistné době)' vyplatÍ Union poist'ovňa' a.s. pojistné plnění ve výŠi vypočtěné jako podíl
limitu pojistného pĺnění a všech oprávněně uplatněných nároků vyjádřených v Kč, vynásobené zákazníkem

zaplacenou zálohou za sluŽbu, která nebyla poskytnuta.
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