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Pojistná doba: od 01.01.2021 do 31'12.2021
Pojĺštěníse vztahuje na zĄezdy a poukazy na zájezd prodané během platnosti pojistné smlouvy. PojiŠtěníse
vztahuje inazĄezdy (včetně poukazů nazájezd)zaplacené před platnostípojistné smlouvy' které se majíuskutečnit
během trvání pojištění'
Pojistnou událostíje úpadek cestovní kanceláře, z důvodu kterého cestovní kancelář:

a) 4eposkytne zákazníkovi repatriaci, nebo
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezduvčetně ceny zaplacené za poukaz nazĄezdv případě

c)

neuskutečněnízájezdu, nebo
nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v přĺpadě,
Že se zĄezd uskutečnil pouze zčásti.

Ve smyslu Zákona č' 159/1999 Sb., pojistných podmínek a pojistné smlouvy jsou pojištěním kryty nároky vůčiCK:
AQUARIUS ADRIATIC s.r.o., aŽ do částky 900 000 Kč, pro zájezdy a poukazy nazĄezd.

V případě' Že všechny nároky uplatněné zákazni|ky z pojistných událostí vůčipojištěnémupřesáhnou pojistnou

částku, (limit pojistného plnění určený v pojistné smlouvě pro zájezdy, poukazy na zájezd a spojené cestovní sĺuŽby),
případně jejÍ zůstatek po vyplacení pojistného plnění za náhradní dopravu v této pojistné době, vyplatí Unióń
poisťovňa, a.s. pojistné plnění v plné výši po uhrazení rozdílu mezi zákonnými nároky ŕlientůa limiteń'pojistného
plnění garančnímfondem.

Pojistnou událost je możné oznámit písemně na výše uvedenou adresu, resp. V pracovní době telefonicky na číslo:
844 111 211 , ++421-2-208 1 5 91 1 , nebo faxem na čĺslo:++421-2-5342 1112 a od 01 .06. _ 15' 10.2021 na mobilním
tel' č,: ++4211904 895 605, resp. elektronickou poštou na adrese: union@unionpoiistovna,cz.
ZäkaznÍkje povinen oznámit Union poist'ovni, a.s. vznik pojistné události ve lhůtě 6 měsícůod jejího vzniku,
jinak nárok na pojistné plnění nevznikne.
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zákazníkpojiŠtěného

Pojistná doba: od 01'01.2021 do 31.12.2021
Pojištěníse vztahuje na zájezdy a poukazy na zájezd prodané béhem platnosti pojistné smlouvy. Pojištění se
inazĄezdy (včetně poukazů nazĄezd)zaplacené před platnostípojĺstnésmlouvy' které se majíuskuteěnit

v-ztahuje

během trvání pojĺštění.
Pojistné riziko: Úpadek pojištěného, v důsledku kterého vznikne pojistná událost.
Pojistnou událostíje úpadek cestovní kanceláře, z důvodu kterého cestovní kancelář:
a) neposkytne zákazníkovi repatriaci, nebo
b) nevrátí zákazníkovizaplacenouzálohu nebocenu zájezduvčetněcenyzaplacenéza poukaz nazájezdv případě
neuskutečněnízájezdu, nebo
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v přĺpadě,
že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

Ve smys|u Zákona č. 159/1999 Sb., pojistných podmínek a pojistné smlouvy jsou pojištěním kryty nároky vůčiCK:

AQUARlus ADRlATlc s'r.o., až do ěástky 90o ooo Kč, pro zájezdy a pďu'razy'názájezd'

Pojistitelje povinen uspokojit nároky zákazníkü aŽdo
]ĺšesjednaného limitu pojistného plnění. V případě, Že všechny
nároky uplatněné zákązníky z pojistných událostí vůčipojištěnému přesá'hnbu pojisinou částku, (limít pojis1néńó
plnění určený v pojistné sm]ouvě pro zájezdy, poukazy nazájezd a spojené eestovńísluŽby), přípaĺlně1ejíźĺ.t.táL
po vyplacení pojistného plněníza náhradní dopravu v této pojistné době, vyplatí Union poist'ôvňa,'a.s. pojiśtneplnenĺ
v plné výši po uhrazení rozdílu mezi zákonnými nároky klientů a limitem
fó1istneno plnění garančnímfondem.
Pojistnou událost je moŽné oznámit písemně na výŠeuvedenou adresu, resp. V pracovnídobě telefonicky na číslo:
844 111 211 , ++421-2-208 1 5 91 1 , nebo faxem na číslo:++421-2-5342 111ż a od 01 .06. - 15.1o.2 O21 na mobilním
Iel, ći ++4211904 895 605, resp' elektronickou poštou na adrese: union(ounionpoiistovna.cz.
ZákaznÍk je povinen oznámit Union poist'ovni, a.s. vznik pojistné události ve lhrjtě 6 měsĺcůod jejího vzniku,
jinak nárok na pojistné plněni nevznikne.
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