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PoJ!sTKA K PoJlsTNÉ sMLoUVĚ
o PoJlŠľĚľĺĺ zÁRUKY PRo PŘĺPAD ÚpnDKU GK

Pojistnĺk (pojištěný): Cĺlka, s.r.o., Křenová 306/40, 602 oo Bľno - Trnitá, Česká republika
lČ: 255 8o 84í DlC: cZ 255 8o 84í

Pojistitel: Union poist'ovňa, a.s., KaradŽičova 10, 813 60 Bratislava,
pobočka pro Ceskou republiku, Spanělská 77012, í20 00
Praha 2 - Vĺnohrady
tc 242 63 796 DtC CZ 683015587

oprávněnáosoba: zákazníkpojištěného
Pojistná doba: 01 .10'2019 do 30.09.2020

Pojištění se vztahuje na zájezdy a poukazy na zĄezd prodané během platnostĺ pojistné smlouvy. Pojištění se
vztahuje i nazájezdy (včetně poukazů nazĄezd) zaplacené před platností pojistné smlouvy, které se mají uskutečnit
během trvání pojiŠtění.
Pojistné riziko: Upadek pojiŠtěného, v důsledku kterého vznikne pojistná událost.
Pojištění se vztahuje také na veškeré sluŽby cestovního ruchu spočívající v ubytování se stravovánÍm / ubytování
bez dalších sluŽeb, které nejsou zájezdem ani spojenou cestovní sluŽbou a byly prodány v době platnosti pojistné
smlouvy.

Pojistnou událostíje úpadek cestovní kanceláře, z důvodu kterého cestovní kancelář:
a) neposkytne zákazníkovi repatriaci, nebo
b) nevrátízákazníkovizaplacenouzálohunebocenuzĄezduvčetněcenyzaplacenézapoukaznazájezdvpřípadě

neuskutečnění zájezdu, nebo
c) nevrátÍ zákazníkovi rozdíl mezizaplacenou cenouzájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu vpřípadě,

że se zájezd uskutečnil pouze zčásti, nebo
d) neposkytne zákaznÍkovi sluŽbu cestovního ruchu spočívají:í v ubytování se stravovánÍm t ubytování bez dalšÍch

sluŽeb, která nenÍ zájezdem nebo spojenou cestovnÍsluŽbou, nebo
g) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cestovní sluŽbou spočívající v ubytování se stravováním / ubytování

bez dalšĺch služeb, která není zájezdem nebo spojenou cestovní sluŽbou v případě, Že tato sluŽba byla
poskytnuta pouze zčásti.

Ve smyslu Zákona č. 159/1999 Sb., pojistných podmínek a pojistné smlouvy jsou pojiŠtěním kryty nároky vůči CK:
Cílka, s.ľ.o.' až do částky 2.ĺ00.000,- Kě, pro zájezdy, poukazy nazĄezd.

Pojistitel je povinen uspokojit nároky zákazníkü aŽ do výše sjednaného Iimitu pojistného plnění. V případě, Že
vŠechny nároky uplatněné zákazníky z pojistných událostĺ vůči pojiŠtěnému přesáhnou pojistnou částku' (limit
pojistného plnění určený v pojistné smlouvě prozĄezdy, poukazy nazájezd), přĺpadně její zůstatek po vyplacení
pojistného plnění za náhradní dopravu v této pojĺstné době, vyplatí Union poisťovňa, a.s. pojistné plnění v plné výši
po uhrazenĺ rozdílu mezi zákonnými nároky klientů a limĺtem pojistného p|nění garančním fondem

Ve smyslu pojistné smlouvy jsou pojištěním kryty nároky vůči CK aŽ do částky 300.000,--Kč pro ubytování se
stravováním / ubytování bez dalšĺch sluŽeb.

Pojistitel je povinen uspokojit nároky zákazníkŮ aŽ do výše sjednaného limitu pojistného plněnÍ.V přĺpadě, Že všechny
nároky uplatněné zákaznÍky z pojistných událostí při sluŽbách spočívajících v ubytování se stravováním vůčĺ
pojištěnému přesáhnou limit pojistného plnění určený v pojistné smlouvě pro tyto sluŽby, vyplatí pojistitel pojistné
plnění ve výši vypočítané jako podíl limitu pojistného plnění a všech oprávněně uplatněných narórů zákażníkťl
vyjádřených částkou v českých korunách vynásobený zákazníkem zaplacenou cenou sĺuŽby, resp. zaplacenou
zálohou za sluŽbu, která nebyla poskytnutá.

Pojistnou událost je moŽné oznámit písemně na výše uvedencu 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 01'06.20 do 15.1o.2o2o na
mobilním lel. ć,: ++4211904 895 605, resp. elektronickou poštou na adrese: union@unionpojistovna.cz.
ZäkaznÍk je povinen oznámit Union poist'ovni, a.s. vznik pojistné události ve lhůtě 6 měsĺců od jejĺho vzniku,
jinak nárok na pojistné plněnĺ nevznikne.
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C-ĺlka, s.r.o., Křenová 306/40, 602 oo Brno - Trnitá, Geská ľepublika
lG: 255 80 841 DlC: cZ 255 80 84í

Union poist'ovňa, a.s., KaradŽičova ĺ0, 8ĺ3 60 Bratislava,
pobočka pro ceskou republiku, Španělská 77ot2,120 oo
Praha 2 - Vinohrady
lc 242 63 796 DtC CZ 683015587

Pojistná doba: 01 .10.2019 do 30.09.2020

Pojištění se vztahuje na zájezdy a poukazy na zĄezd prodané během platnosti pojistné sm|ouvy. Pojištění se
vztahuje i nazájezdy (včetně poukazů nazĄezd) zaplacené před platnostĺ pojistné smlouvy, které se mají uskutečnit
během trvánĺ pojištění.

Pojištěnĺ se vztahuje také na veškeré sluŽby cestovního ruchu spočívající v ubytování se stravováním / ubytování
bez dalších sluŽeb, které nejsou zájezdem ani spojenou cestovnísluŽbou a byly prodány v době platnosti óojistné
smlouvy.

Pojistnou událostĺje úpadek cestovnĺ kanceláře, z důvodu kterého cestovní'kancelář:
a) neposkytne zákaznÍkovi repatrĺaci, nebo
b) nevrátízákaznlkovizaplacenouzálohunebocenuzájezduvčetněcenyzaplacenézapoukaznazĄezdvpřĺpadě

neuskutečnění zájezdu, nebo
c) nevrátí zákaznÍkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě,

Že se zĄezd uskutečnil pouze zčásti, nebo
d) neposkytnezákazníkovi sluŽbu cestovního ruchu spočĺvají:í v ubytování se stravovánÍm / ubytovánÍ bez dalŠích

sluŽeb, která není zĄezdem nebo spojenou cestovní sluŽbou, nebo
g) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cestovnĺ sluŽbou spočívajĺcí v ubytování se stravováním / ubytování

bez dalších sluŽeb, která není zájezdem nebo spojenou cestovnĺ sluŽbóu v přĺpadě, Že tato sluŽba byla
poskytnuta pouze zčásti

Ve smyslu Zákona č,. 159ĺ1999 sb., pojistných podmínek a pojĺstné smlouvy jsou pojĺštěním kryty nároky vůči GK:Cílka, s.ľ.o.' aŽ do částky 2.100.000,- Kč, pro zájezdy, poukazy nažąeza'

V'případě, Že všechny nároky uplatněné zákaznÍky z pojistných událostí vůči pojiŠtěnému přesáhnou pojistnou
částku' (limit pojĺstného plnění určený v pojistné smlouvě piozĄezdy, poukazy nazájezda spojené cestovní síużby),
případně její zůstatek po vyplacení pojistného plnění za náhradnĺ dopravu v této pojistné době, vyplatí Unión
poist'ovňa, a.s. pojistné plnění v plné výši po uhrazení rozdílu mezi zákonnými nároky ŕlientů a limiteń'pojistného
plnění garančním fondem.

Ve smyslu pojistné smĺouvy jsou pojĺŠtěním kryty nároky vůči CK aŽ do částky 300.000,--Kč pro ubytování se
stravováním / ubytovánĺ bez dalších sluŽeb.

V přĺpadě' Že všechny nároky uplatněné zákaznÍky z pojistných událostí při sluŽbách spočívajícĺch v ubytování se
stravovánĺm / ubytování bez dalších sluŽeb vůči pojĺštěnému přesáhnou limit pojistného p|néní určený'v pojistné
smlouvě pro tyto sluŽby' vyplatÍpojistitel pojistné plnění ve výŠi vypočítané jako pođĺl limitu pojistného pln'cnĺ ä ŕsecn
oprávněně uplatněných nároků zákaznÍkťl vyjádřených čás:kou v eesŕycn korunách üyńasonený zákazníkem
zaplacenou cenou sluŽby, resp. zaplacenou zálohou za sluŽbu' která nebyia poskytnutá.

|ojlstnou událost je możné oznámit pĺsemně na výŠe uvedenou adresu, resp' V pracovní době telefonicky na čÍslo:
844111 211, ++421-2-20815 911, nebo faxem na čÍslo: ++421-2-53421112 a od 01 .06.2020 do ls,1o.zO2o na
mobilním tel. č,: ++4211904 895 605, resp. elektronickou poŠtou na adrese: union@unionpojistovna.cz.
Zäkaznik je povinen oznámit Union poist'ovni, a's. vznik pojistné události ve lhůtě 6 měsíců od jejĺho vzniku,jinak nárok na pojistné plněni nevznikne.
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Union poisťrvňa' a's'
KaradŽičovál0' 813 60 Bratislava

ředitel úseku pojištění


