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Praha 2 - Vinohrady,
lč:242 63 796 DlČ: CZ 6830í5587

Pojistná doba: od 1.6.2017 do 3'1.5.2018

pojištění se vztahuje na zájezdy a poukazy na zá4ezd prodané během platnosti Pojistné smlouvY. PojiŠtění se

uránule i na zá4eŽdy (včeině [oukazů 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 České republiky, pokud je tato doPrava

součástí zá4ezdu,

b) nevráti zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za Poukaz na zájezd

v případě žesezájezd neuskutečnil, nebo
c; nevrátí zákazníkow rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v PříPadě

že se zálezd uskutečnil pouze zčásti.

V případě pojistné událostive smyslu pojistných podmínek a pojistné smlouvy Union Poist'ovňa, a.s,:

. poskytne zákazníkovi pojisiné plnění ve výši ceny neposkytnutého zá4ezdu, maximálně vŠak do výŠe

uhraŽené ceny za zájez.a á nebo'uhrazené zálohy na zájezd, nebo uhrazené ceny za poukaz na zájezd,
. zabezpečí dopravu, pokud je tato doprava součástí zďlezdu, včetně nutného ubytování a stravování do doby

odjezdu v případě, Že zákázníkovi nebude poskytnuta jím uhrazena doprava z místa PobYtu v zahraniČÍ na

úzámí české republiky. V případě, že k nálrradni dopravě bude použit jiný druh dopravy, neŽ byl dohodnutý

v cestovní smlouvě, á náklady na tuto náhradní dopravu budou nižší než cena, kterou za nePoskYtnutou

dopravu zákazníkzaplatil, Unión poisťovňa, a.s. v pojistném plněnívzniklý rozdíl zákazníkovi doPlatÍ. JestliŽe

sizákazníkzabezpeéi dopravu, včetně nutného ubytovánía stravování na vlastní náklady, Union Poisťovňa,
a.s. zákazníkovi uhradí tyto náklady jen do výše, jakou by musel vynaloŽit, jestliŽe bY doPravu, ubYtování a

stravování zabezpečovai union póiŠt'ovna, a,s.. Zákazník nemá nárok na tyto nákladY, jestliŽe náhradní

dopravu včetně nltnér,o ubytování a stravování zabezpečtl Union poisťovňa, a.s. azákazník tutO náhradní

dopravu odmítl.
. uhradí rozdíl mezi uhrazenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezduzákazníkovi v případě,

že CK nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi u-hrazenou cenou zálezdu a cenou částeČně poskYtnufého zé4ezdu.

Ve smyslu Zákona č. 159/1999 Sb., pojistných podmínek a pojistné smlouvy jsou pojiŠtěním kryty nároky vŮČi CK :

ReinaTravel, s.r.o,, až do částky 300.000,_ Kč, (limit pojistného plnění).

Pojistnou událost je možné oznámit písemně na výše uvedenou adresu, resp. V pracovní době telefonicky na

číslo: 844 111 211, ++421-2-208 15 9,1,1, nebo iaxem na číslo: ++421-2,5342 1112 a od 01,06,2017 do

15.10.2017 na mobilním tel. č: ++42,|/904 895 605.

Zákazníkje povinen oznámit Union poisťovni, a.s. vznik pojistné události ve lhŮtě 6 měsícŮ od jejího

vzniku, jinak nárok na pojistné p!nění zanikne.
V přípaóě, že všechny náioky uptatněne zákazníky z pojistných událostí vůči pojištěnému přesáhnou Pojistnou
eastr<u, (limit pojistnéh'o plncní určený v pojistné smiouvě, případně její zŮstatek po vyplacení pojistného Plnění za

náhraonl oopiaúu v této pojistne oooe;,'uyptati Union poisťovňa, a.s. pojistné plnění ve výŠi vYPoČtěné jako Podíl
limitu pojistňého plnění a všech oprávneně uplatněných nároků vyjádřených v KČ, vynásobené zákaznÍkem

zaplacenou cenou služby, resp. zaplacenou zálohou za službu, která nebYla PoskYtnuta.
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