
POJISTKA

povinné pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Pojistitel:

Pojistník: Blue Sky Travel s.r.o.

Praha 2-Vinohrady120 00

25779281

0201900823k pojistné smlouvě č.

Chodská  11/1392

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group

Pobřežní 665/23

186 00 Praha 8

IČ 63998530

Oprávněná osoba:

IČ 

Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění.

platného znění zákona č. 159/1999 Sb., Pojistitel potvrzuje, že pojistník uzavřel ve smyslu 

Pojistné nebezpečí:

Pojištění se sjednává pro případ, kdy pojistník z důvodu svého úpadku :

a) neposkytne zákazníkovi repatriaci

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

c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou poskytnutého zájezdu v případě,

    v případě neuskutečnění zájezdu, nebo

    že se zájezd uskutečnil pouze z části.

Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami VPPUP 1/18 Povinné pojištění záruky pro

případ úpadku cestovní kanceláře.

Pojistná doba:

Počátek pojištění: 20.01.2022

Konec pojištění: 30.11.2023

V Praze dne 16.12.2022

.........................................................................

Ing. Luboš Kohoutek

manažer odboru spolupráce SEP metodik oddělení spolupráce s CK

Pavel Zeman

.........................................................................

o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, 

pojistnou smlouvu povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.



Insurer: Česká podnikatelská pojišťovna, a. s., 

Vienna Insurance Group
Pobřežní 665/23

186 00 Praha 8

IČ 63998530 

Policyholder:  Blue Sky Travel s.r.o.
Chodská 11/1392

120 00 Praha 2 - Vinohrady

IČ 25779281

Authorised Person: The person, who due to an insured event has the right to indemnification.

The insurer confirms that the policyholder has entered into the meaning of the Act no. 159/1999 Coll.

on certain conditions for doing business in the field of tourism, insurance contract for insurance

guarantee in case of bankruptcy of a travel agency.

Insured risks:

The insurance covers the case when the policyholder goes bancrupct and from this reason he:

a) does not provide repatriation to the Customer,

b) does not return the deposit or package price to the Insured, including the price paid for a voucher 

if the package does not materialize or

c) does not return to the Insured the difference between the price paid and the price of the partly

provided trip in case the tour was provided only partly.

Contract validity period:

From:

To:

Insurance, General Insurance Conditions VPPUP 1/18 Compulsory insurance in case of 

bankruptcy of a travel agency.

In Prague on 16.12.2022

INSURANCE

the insurance contract no. : 0201900823
compulsory insurance in case of travel agency bankruptcy

Manager of cooperation SEP Insurance specialist of cooperation with CK

20.01.2022

30.11.2023

………………………………………………… …………………………………………………

Ing. Luboš Kohoutek Pavel Zeman


