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Pojistník (pojištěný): 
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cz683oí5587

Pojistná doba: od 01.06.2018 do 3.1.o5.2o19
Pojištění se vztahuje na zájezdy a poukazy na zájezd prodané během platnostĺ pojistné smlouvy. Pojištění se
v-ztahuje inazájezdy (včetně poukazů nazájezd) zaflacené před platností pojistné.ńlouuy, které se majíúskutečnit
během trvání pojištěnÍ.

Pojistnou událostíje úpadek cestovní kanceláře, z důvodu kterého cestovní kancelář:
a) neposkytnezákaznikovidopravu z místa pobytu vzahraničído České republiky' pokud je tato doprava součástízĄezdu,
b) nevrátí zákaznÍkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezdv případě, že se zájezd neuskutečnil nebo
c) nevrátí zákazníkovirozdílmezizaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zĄezduv případě, Žese zájezd uskutečnil pouze zčásti.

V případě pojistné události ve smyslu pojistných podmínek a pojistné smlouvy Unĺon poist'ovňa, a.s.:
' poskytne zákaznÍkovi pojistné plněnĺ ve výŠi.ceny neposkyinutého zájezáu, maxiňálně všakldo výše uhrazenéceny za zájezd, nebo uhrazené zálohy na zĄezd, nebo uńrazene ceńy za'pouąÁz Áa zajezd,
' zabeŻpečí dopravu, pokud je tato doprava součástÍ zá)ezdu, včetně ňutného uovtovańŕa siravování do dobyodjezdu v případě, že zákaznlkovi nebude. poskytnutá jĺm uhrazena doprava z místa pobytu v zahraničĺ naúzemĺ České republiky. V případě, że k náhradní oop'a|é ouoe pouzit jiný druh dopravy, neż byl dohodnutýv cestovní smlouvě, a náklady na tuto náhradní dopravu budoü niŽšÍ'náz cáná,-kteróu za néposrytńutoudopravu zákazníkzao]atil, Union poist'ovňa, a-s. v pojĺstném plněnívznikly rozaĺlźeu'aznĺkovi doplatí. JestliŽesizákazník zabezpečÍ dopravu, včetně nutného ubytovánía stravování nä vlastní náklady, unicJń |óišt'ovna,a's' zákaznikovi uhradí tyto náklady jen do výŠe, jákou by musel vynaloŽit, jestlúe by dópravu, ubytóváńĺ a' stravovánĺ zabezpečoval Union poisťovňa, a.s. ZákaznIk némá nárok'na tvto häłläov, ;eitlizä nánräóńí äođi"uuvčetně nutného ubytování a stravování zabezpečĺl Union poist'ovňa, a.ś. a zaxáźÄílr' tuto náńiáđńl ilň;;"'odmítl.
r uhradí rozdĺl mezi uhrazenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu zákazníkovi v případě,

Že CK nevrátí zákaznlkovi rozdíl mezi uhrazenou cenou zájezdu 
".Jńóu 

eá.i"eńě po.Lvtnutého zĄezdu'
Ve smyslu Zákona č. 'ĺ 59/1 999 

-Sb., 
pojistných 

_podmĺnek a pojistné smlouvy jsou pojištěním kryty nároky vůči CK:ReinaTravel, s.r.o., aŽ do částky soo.ooo,- Kč, (limit po1stného plneńĺi.

Pojistnou událost je moŽné oznámit písemně na výše uvedenou ad1e9u, resp' V pracovnĺ době telefonicky na čĺslo:844 111 211, ++421-2-20815 911, nebo faxem na čÍslo: ++421-2-5342 1112 a od 1.ô.2o18 do 15.10.2018 ;;mobilním te|. č'| ++4211904 895 605.
Zákaznik je povinen oznámit Union po|st'ovni, a.s. vznlk pojistné události ve lhůtě 6 měsíců od Jejĺho vzniku,jinak nárok na pojistné p!něnĺ zanikne.
V případě, Že všechny nároky uplatněné zákaznÍky z pojistných událos1Í vůči pojištěnému přesáhnou pojistnoučástku, (limit pojistného plněnĺ u'rč9!Ý ! poji:t|.é.smĺouvb, pľĺpäone jejízů;taieŕ bđ"vplä.""Í pojistného plněnízanáhradnídopravu v této pojistné době), vyplatĺ Union poísi'oüná, ä'ś.'po;istné plněnÍ'iá uysĺ vypočtené jako podĺllimitu pojĺstného plněĺĺ a všech oprávněně-.uplatněňycn naroto vyjádřených v Kč, vynásobené zákazníkemzaplaeenou cenou sluŽby, resp. zaplacenou zálohou za sluŽbu, která ńéoyla ríośLvinuiä. "
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PoJlsTKA K PoJISTNÉ sMLo PoJlŠrĚľĺ zÁnUKY PRo PŘĺPAD
Pojistnĺk (pojištěný):.Ęei13-r11Ę_s'ľ.o., Františka Křižka 1164t 32,17o 00 Praha 7, Čn

lC:275 69 039 DtC: CZ 27S 69 039Pojistitel: Union poist'ovňa, ä.S., Karadžičova 10, 8ĺ3 60 BratisIava,
Ęobočka pro českou republiku, Španělská77ot2, izo oo
Praha 2 - Vinohrady,
lč:242 63 796 -DlC: 

CZ 683015587

oprávněná osoba: zákazník pojiŠtěného

Pojĺstná doba: od 01 .06.201s do 31.05.2019

Pojištění se vztahuje na.zá1ezdy a poukazy na zĄezd prodané během platnosti pojĺstné smlouvy. PojištěnÍ sevztahuje inazĄezdy (včetně poukazů nazĄezd) za[ĺacené před platnostípojistné ś'iilőu"v, které se maiĺűsłúteenit
během trvání pojiŠtění,

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

Pojistnou událostíje úpadek cestovnÍ kanceláře, z důvodu kterého cestovnĺ kancelář:
a) 

'neposkytne 
zákaznÍkovi dopravu z mÍsta pobytu v zahraničĺ do České republiky, pokud je tato doprava součástĺzĄezdu, -r--"''J ' řvl\vv

b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplac ené za poukaz na zĄezdv přÍpadě, Že se zĄezd neuskutečnil nebo
c) nevrátí zákaznÍkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezduv případě, żese zájezd uskutečnil pouze zčásti F --"J '' '-łY

V přĺpadě pojistné události ve smyslu pojistných podmínek a pojistné smlouvy Union poist,ovňa, a.s.:
' poskytne zákaznÍkovi pojistné plnění ve výši ceny neposkytnut ého zájezáu, maxińalne 

"säriä "ys" 
uhrazenéceny za zájezd, nebo uhrazené zálohy na zď1ezđ, nebo uńrazene ceny ." poúüż ńÁ)ai".a,

' zabezpečí dopravu, pokud je tato doprava součéstÍ zá)ezdu, včetně nutného uoytovánĺ a stravování do dobyodjezdu v přÍpadě, že zákaznlkovi nebude poskytnutá jĺm úhrazena doprava z místa pobytu v zahran|čí naúzemí České republiky,
o uhradí rozdÍl mezi uhrazenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zĄezdu zákaznIkovi v přÍpadě,Že CK nevrátízákaznĺkovi rozdíl mezi uńrazenou cenou zájezdu a ceńou částeěn'ě o*k},il;tjlł;;äJjľ*'
Pojistnou událost je moŽné oznámit pĺsemně na výše uvedenou adresu, resp. V pracovní době telefonicky na číslo:844 111 211, ++421-2-20815 911, nebo faxem na číslo: ++421-2-$;42 1112 a od 1.o.zoĺg do 15.10.2018 namobilnĺm tel' č: ++42'ĺ1904 895 605.

Ve smyslu Zákona č' 159/1999.Sb., pojistných podmĺnek a pojistné smlouvy jsou pojištěním kryté nároky za CK:ReinaTravel, s.r.o., až do částky 
-soo'ooo'_ xe. Jvvv yvJlg\vll

Pojistitelje povinen uspokojit nároky zákazníkťlaŽ do výše sjednaného limitu pojistného plněnÍ.

Zákaznĺkje povinen oznámit Union poisťovni, a.s. vznik pojistné události ve lhůtě 6 měsíců od jejĺho vzniku.
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