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Pojistník (pojištěný): Gestovnĺ kancelář MTM tour s.r.o'' čs. aľmády 86/ĺ0, 571 01
Moravská Třebová, čR
lC: 288 14 622 DtC: CZ ZBB 14 622

Pojistitel: Union poist'ovňa,ä.S., Karadžičova í0, 813 60 Bratlstava,
pobočka pro českou republiku, Španělská77ol2,12o oo
Pľaha 2 - Vinohrady
tc 242 63 796 DIC CZ 683015587

oprávněnáosoba: zákazníkpojiŠtěného

Pojistná doba: od 01'01.2019 do 31 .12'2o19

Pojištění se vztahuje na.1ái'ez!v a poukazy na zĄezd prodané během platnosti pojistné smlouvy. Pojištění sevztahuje i na zĄezdy (včetně poukazů na zájezd) zapiacené před plainostĺ poiiĺ:'ńe smlouvy, rt"rď ś" 
'á1iuskutečnit během trvání pojištění'

Pojistné rizĺko: Úpadek pojištěného, v důsledku kterého vznikne pojistná událost.
Pojistnou událostĺ je úpadek cestovní kanceláře, z dŮvodu kterého cestovní.kancelář:
a) neposkytne zákaznikovi repatriaci, nebo
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zá1ezdu včetně ceny zap|acené za poukaz nazájezdv přÍpadě neuskutečnění zájezdu, nebo
c) nevrátí zákaznÍkovi rozdĺl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zďlezduv případě,że sezájezd uskutečnil pouze zčásti

Ve smys|u Zákona č. 'l59/1999 Sb., pojistných'podmíneka pojistné smlouvy jsou pojiŠtěnÍm kryty nároky vůči cK:Cestovní kancelář MTM tour s.r.o''- aŽ áo částky s.oob.óoo,- Kč, p.o zájezdy, poukazy nazĄezd.

Pojistitel je povinen uspokojit nároky zákazn|kg gz d9. výš'e sjednaného limitu pojistného plnění. V případě, Ževšechny nároky up|atněné zďkaznÍky z pojistných. udaĺostí vťíči pojištěnemu pŕeśańńóü-po;istnou částku, (limitpojistného plnění určený'v pojistné smlouvě pro'zĄezdy, poukazy'na zájezda spojené cestovnísluŽby), případnějejízůstatek po vyplaceníp_ojistného plněníza náhradnidóprauu ítéto pojistné době, vyplatí Union poist,ovňa, a.s.pojistné plnění v plné výŠi po uhrazenĺ rozdílu mezi zäkonnymi näróty klientů'"'iińit"' pojistného plněnígarančním fondem.

Pojistnou událost je moŽné oznámit písemně na výŠe uvedenou adresu, resp. V pracovní době telefonicky načĺslo: 844 111 211, ++421-2-208 15 911, nebo iaxem na číslo: ++421 -2-5342 1112 a od 01.06.20.19 do15'10'2019 na mobilním tel. č: ++421tgo4 895 605, resp' elełtionicŔáu postou na adrese: union@unionpojistovna.cz.

ZákaznÍkje povinen oznámit Union poist'ovni, a.s. vznik pojistné události ve lhůtě 6 měsíců od jejĺhovzniku, jinak nárok na pojĺstné plnění nevznikne.
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Pojistník (pojištěný): cestovní kancelář MTM tour s.r.o.' Gs. aľmády 86/10, 571 01
Moravská Třebová, cR
lč: 288 14 622 Dlc: CZ 288 14 622
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Union poist'ovňa, ä.S., KaradŽlčova í0, 813 60 Bratistava,
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Pojistná doba: od 01.01.2019 do 31 '12.2019

Pojištění se vztahuje na zájezdy a poułazy na zĄezd prodané během platnosti pojistné smlouvy. Pojištěnĺ se
vztahuje i na zájezdy (včetně poukazů na zĄezd) zaplacené před platnostĺ pojĺsńe smlouvy, ttere se ma;ĺ
uskutečnit během trvání pojištěnĺ.

Pojistnou událostíje Úpadek cestovní kanceĺáře, z důvodu kterého cestovní kancelář:a) neposkytne zákazníkovi repatriaci, nebo
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zĄezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd

v případě neuskutečněnÍ zájezdu, nebo
c) nevrátí zákazníkovi ľozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě,

že se zájezd uskutečnil pouze zčásti

Ve smysluŻákona č. 159ĺ999 Sb., pojistných podmínek a pojistné smlouvy jsou pojiŠtěním kryty nároky vůčiGK:
Gestovní kancelář MTM tour s'r.o.' až do částky s.ooo.ĺioo ,- Kć,, pro'zÁiezdy,'pouka zy na zájezd.

V' případě, Že všechny nároky uplatněné zákaznÍky z pojistných událostí vůči pojištěnému přesáhnou pojistnou
částku, (limit pojĺstného plněnÍ určený v pojistné smlouvě pío zájezdy, poukaży'na zájezd a spojené'céstovnĺ
Pluřuv)' případně její zůstatek po vyp|acenÍ pojistného plnění za ńanräonĺ doprávu v teto pojistné době, vyplatí
Union poist'ovňa, a.s' pojistné plněnĺ v plné výšĺ po uhrazenÍ rozdĺlu mezi zäkonnými náŕoŕy klientů a'lińitem
pojistného plnění garančnÍm fondem.

Pojistnou událost je moŽné oznámit pÍsemně na výše uvedenou adresu, resp. V pracovní době te|efonĺcky načíslo: 844 111 211, ++421-2-208 15 911, nebo Íaxem na číslo: ++421-2-5342 1112 a od 01.06.2019 do15,10'2019 na mobilním tel' č; ++421t9o4 895 605, resp. elektronickou poštou na adrese: union@unionpojistovna'cz.

Zákazník je povinen oznámit Union poist'ovni, a.s. vznik pojistné události ve lhůtě 6 měsíců od jejĺho
vzniku, jinak nárok na pojistné ptnění nevznikne.
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