
Anry Union polséÓVňa, a's'' pobočka p|o.e5kou řepUblikU

l20 o0 Praha 2 Vinohrady

5po eč.ost zapsaná v obchodnim Í€FtříkU
Vedeném u Měíského soldu V PÍaz.a
V oddilu A, v|ožce čís o 753]9

P0 j i šť0Vna
ICO:24263796
D|c] czó830]5537

POJISTKA
k pojistné smlouvě é.11 6 2490

o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kance|áře

Pojištěný: soLEADA s.r.o., A|oisina Výšina 5í6, 460 í5 Liberec, Česká repubIika
KoÍespondenční adresal Moskevská 658/4í,460 0í Liberec
ICO: 25 493 892 DtC: CZ 25493892

Pojistitel: tJnion poisťovňa, a.s., Baika|ská 29/A,813 5o Bratis|ava, pobočka pro
ceskou řepubIiku, spaně|ská 770/2, í20 o0 Praha 2 - Vinohrady,
|co 242 63 796 D|c cz6830í5587

. Doba p|atnosti pojistné sm|ouvy: od 29 '11.2012 da 31'12'2013'

. Pojistná doba: od 01'01'2013 do 31'12'2013'

. Pojištění se vztahuje na zájezdy prodané během účinnosti pojistné sm|ouvy (pojistná doba)' |edaže
pojištěný uzavře smlouvu novou; pojištění se vztahuje i na zájezdy prodané před účinnostl pojistné
sm|ouvy' pokud se zájezd má uskutečnit během pojistné doby'

. Pojistné riziko: Úpadek pojištěného,V důsledku kterého Vznikne pojistná udá|ost.

Pojistnou udá|ostíje úpadek cestovní kance|áře' z důVodu kterého cestovní kance|ář:
a) neposkytne zákazntkovi dopravu z mísia pobytu v zahraniČi do Óeské repub||ky' pokud je tato doprava
součástÍzájezdu,
b) nevrátizákazníkovi zaplacenoU zálohu nebo cenu zájézdu V případě' že sé zájezd neuskutečniI nebo
c) nevráti zákaznÍkovi rozdí| mezi zap|acenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu
V prÍpadě' Žé se zájezd uskutečnil pouze zčásti'

V případě pojistné udá|osti Ve smys|u pojistných podmínek a pojistné sm|ouvy Union poistbvňa, a.s.:
. poskt,tné zákazníkoýi Pojistné p|nění Ve výši ceny neposkytnutého zájezdu' Ínaximálně Však do Výše

Uhfazene ceny 7a zá]ezd a neoo Uh'azené zá|ohy za zájezd'
. zabezpečI přépravu' pokud je tato přeprava součástí Žájezdu' Včetně nutného ubytovánÍ a stravovánÍ do

doby odjezdu V přÍpadě' že zákaznIkovi nebude poskýnuta jím uhrazena přeprava z místa pobytu V
zahraničí na Území ceské repub|iky'

. uhradí rozdí| mezi uhÍazenou cénou zájezdu a cenou Óástečně poskýnutého zíezdu zákazníkaýi ý
případě, že cK nevrátí zákazníkovi rozdt| mezi uhrazenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnLjtého
zalezou.

Pojistnou udá|ost je možné oznámit pisemně na Výše uvedenou ad|esu. resp' V pracovní době te|efonicky na
čís|o: 844 111 211' ++421-2-208 í5 9,11. nebo faxem na čís)a' ++421-2.5342 1112 a od 01,6'-15 '10'2013 na
mobi|ním te| č: ' +4211904 895 605

Ve smys|u Zákona č 159i1999 sb ' pojistných podrnínek a pojistné smlouvyjsou pojiŠtěnim kryté ná|oky VůČi
cK: SoLEADA s'r"o., až do čásfty 4'760.000,- Kě.

Zákazník je povinen oznámit Unionu vznik škodné udá|osti Ve |hůtě 2 měsÍců ode dne' v něm ž r|él být zaezd
ukončen pod|é cestovni sm|ouvy. jinak nárok na pojistné p|nění zanikne ve smyslu s 47' odst 4 Zákona č'
3712004 so' o pojistné sm|ouvé
V případě' Že Všéchny nároky uplatněné zákazniky z pol|stnych udá|ostj vůči pojiŠténému přesáhnou pojistnou
částku' (|imit pojistného p|nění určený V pojistné sm|ouvě, případně její zůstatek po Vyp|acení pojistného p|nění
za náhradní dopravu V této pojistné době)' vyp|atí Union pojistné p]nění ve Výši VypočÍtané jako podí| |imitu
pojistného p|néní a Všech opráVněně up|atněných nárokú vyjádrených V Kč' vynásoben zákazníkem
Žap|acenou cenou s|užby. resp' zaplacenou zá|ohou za s|uŽbL]' která nebyla poskytnuta'
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