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Pojistník (pojištěný): RELAX ADRlATlc' s.r.o.' lJvoz 518t15, 602 00 Brno Staré
!!oľ^"-pol9enčn í adľesa : Nád ľaŽní41, 7 02 00 ostrava,
lc 268 90
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Pojistitel:

oprávněnáosoba:

Unjon poist'ovňa, ä.S., Karadžičovaí0, 8í3 60 Bratislava,
pobočka pro Českou republiku, Španělská77ot2, ĺzó oo
Pľaha 2 - Vinohrady
lc ząz 63 796
Dlc cz 683015587
zákazníkpojíštěného

Pojistná doba: od 01.11.2018 do

3,í .10.2019

Pojištění se vztahuje na. záyezdy a poukazy na zď1ezd prodané během platnosti pojistné
smlouvy. PojiŠtěníse
i na zĄezdy (včetně poukazů ná zajezá1 zapiacené před plainostĺ poiis1iie smlouvy,
které se mají

vztahuje

uskutečnit během trvání pojištěnĺ.

Pojĺstnériziko: Úpadek pojĺŠtěného,v důsledku kterého vznikne pojistná událost'
P.ojistnou událostíje úpadek cestovní kanceláře, z důvodu kterého cestovní
kancelář:
a) neposkytne zákazníkovi repatriaci, nebo

b) nevrátĺ zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zĄezdu včetně ceny zaplacené za poukaz
na zájezd
v případě

c)

neuskutečněnízájezdu, nebo
nevrátĺ zákaznÍkovi ľozdĺlmezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého
zájezduv případě,
Že se zájezd uskutečnil pouze zčásti

yŁ.'Ty_.|ya!l,glę-e . 159/1999.sb., pojistných p-o_dmínek a p_ojistné smlouvy jsou pojištěnĺm kryty nároky vůči
cK:
RELAX ADRlATlc, s.r.o.' aŽ do ěástky a.soo.ooo,_ ŕč,'proząezayiioułäzý ńa z.egeza.
Pojistitel je povĺnen uspokojit nároky zákazn||.kü. aŽ do. výše sjednaného limitu pojĺstného
plněnĺ. V případě, Že
vŠechny nároky uplatněné zá.kazníky.z pojistných' udalośtĺvďti pojištěnemu pŕeśaĺnóu-p'oii.tnou
eä.tŘü, iii'it
pojistného plnění určený.v pojistné smlouvě pro-zájezdy,.poukazy'ná
zájezda śpojenécestovnĺ sluŽby), případně
jejÍ.zůstatek po vyplacení p_ojistného plněníza náhradnídop'auu
u této pô;ĺstne do6c, uvńr"tÍ Union poisťovňa, a.s.
pojistné plnění v plné výŠipo uhrazení rozdÍlu mezi zäkonnymĺ näróry
tlieńtů'"'iňit"' po,istneńo ói.eňĺ
garančnímfondem'

Pojistnou událost je moŽné oznámit pÍsemně na výše uvedenou adresu, resp. V pracovní
telefonicky na
ałł111 211, ++421-2'208 í5 911, nebo iaxem na číslo:++421 -2-5342 1112 adobě
od
0.l.06.2019
-c'l_sl9,
do
15'10'2019 na mobilním tel. č: ++421l9o4 895 605, resp. elektronickou poštou na adrese:
union@unionpojistovna'cz.

Zákazn|kje povlnen oznámit Union polst'o.vnl, a.s. vznik pojistné udáIosti ve lhůtě
6 měsĺcri od jeJĺho
vzniku, Jinak nárok na poj|stné plnění nevznikne.
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Pojišťovna

Union poisťovňa,

a. s.,

pobočka pro Českou republiku

Španělská77O/2
1 20 00 Praha 2 - Vinohrady

lČo zązs3l9a

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze
v oddílu A. vlożce číslo75819

Číslop jistné smlouvy ll-63756

DlČ: cZ683o1 5587

lNFoRMAcE PRo z^KAzNĺxn
GARANcNĺ LlsT

Pojistník (pojištěný): RELAX ADRlATlc' s.r.o.' Uvoz 518/15, 602 00 Brno - Staré Brno,
Korespondenčníadresa: Nádražní 41,702 00 ostrava,
lc 268 90 267
DIC CZ 268 90 267

Pojistitel:

Union poist'ovňa, ä.S., Karadžičova10, 813 60 Bratislava,
pobočka pro Českou republiku, Španělská77ot2,120 oo
Praha 2 - Vinohrady
tc 242 63 796
DtC CZ 683015587

Pojĺstná doba: od 01'11'2018 do 31.10'2019

Pojištění se vztahuje na zájezdy a poukazy na

vztahuje

i na

zájezd prodané během platnosti pojistné smlouvy. Pojištění se

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:
neposkytne zákazníkovi repatriaci, nebo

a)

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

c)

v případě neuskutečněnízájezdu, nebo

nevrátĺ zákaznÍkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě,
že se zá1ezd uskutečnil pouze zčásti

Ve smyslu Zákona č. 159/1999 Sb.' pojistných podmĺnek a pojistné smlouvy jsou pojištěním kryty nároky vůčiGK:
RELAX ADRlATlc' s.r.o.' až do částky 3.500.000,- Kč, pro zájezdy, poukazy na zájezd'

V případě, Že všechny nároky uplatněné zákaznÍky z pojistných událostÍ vůčipojištěnémupřesáhnou pojistnou
částku, (limit pojistného plněnĺ určený v pojistné smlouvě pro zájezdy, poukazy na zájezd a spojené cestovní

sluŽby)' případně její zůstatek po vyplacení pojistného plněnĺ za náhradní dopravu v této pojistné době, vypĺatí
Union poist'ovňa, a.s. pojistné plněnĺ v plné výŠipo uhrazenÍ rozdílu mezi zákonnými nároky klientů a limitem
pojistného plněnĺ garančnímfondem.

Pojistnou událost je moŽné oznámit pĺsemně na výŠeuvedenou adresu, resp' V pracovní době telefonicky na
čĺslo:844 111 211, ++421-2-208 15 911, nebo faxem na čĺslo:++42.|-2-5342 1112 a od 01.06.20ĺs oo
15'10'2019 na mobilním tel. č: ++421lg04 895 605' resp. elektronickou poštou na adrese: union@unionpojĺstovna'cz.

Zákaznikje povinen oznámit Union poist'ovni, a.s. vznik pojistné události ve lhůtě 6 měsĺctj od jejího

vzniku, jinak nárok na pojistné plnění nevznikne.

ředitel úseku

lng. Juraj Chochol
produktů neŽivotního pojĺŠtění
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