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Union poisťovňa, a. s.,
pobočka pro Českou republiku

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze
v oddílu A, vloŽce číslo75819

Španělská 77012
1 20 00 Praha 2 - Vinohrady

lČo:zązoyga

Pojišťovna

DlČ: cz683o1 5587

Číslopojĺstnésmlouvy lI-64197

PoJlsTKA K PoJlsTNÉ sMLoUVĚ
o PoJlŠrĚNĺzÁnuxv PRo PŘíPAD ÚpaDKU cK
Pojistnĺk (pojištěný): \EMo tour s.r.o., V rohu 434t1, 142 o0 Praha 4, Česká republika
lC: 640 5142'l
DIC: CZ 64051421
Union poist'ovňa, a.s., KaradŽiěova 10, 8í3 60 Bratislava,
pobočka pro Ceskou republiku, Spanělská 77012,120 00 Praha 2 - Vinohrady
lě 242 63 796
Dlc cz 683015587

Pojlstitel

oprávněnáosoba:
Pojistná doba:

01

zákazníkpojištěného

.11'2020 do 31'10.2021

Pojištěníse vztahuje na zájezdy a poukazy na zájezd prodané během platnosti pojistné smlouvy. Pojištění se
vztahuje inazájezdy (včetně poukazů nazĄezd) zaplacené před platnostípojistné smlouvy, které se majíuskutečnit
během trvání pojištění.
Pojistné riziko: Úpadek pojištěného, v důsledku kterého vznikne pojistná událost.
Pojištěníse vztahuje také na veškerésluŽby cestovního ruchu spočívajícívubytování se stravováním, které nejsou
zĄezdem ani spojenou cestovní sluŽbou a byly prodány v době platnosti pojistné smlouvy.
Pojistnou událostíje úpadek cestovní kanceláře, z důvodu kterého cestovní kancelář:

a)
b)

c)
d)

e)

neposkytne zákazníkovi repatriaci, nebo
nevrátí zákazn íkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě
neuskutečněnízájezdu, nebo
nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zĄezdu v případě,
Že se zájezd uskutečnil pouze zčásti, nebo
neposkytne zákazníkovi sluŽbu cestovního ruchu spočívajícív ubytování se stravováním, která není zájezdem
nebo spojenou cestovní sluŽbou, nebo
nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cestovnísluŽbou spočívajicívubytováníse stravováním, která není
zájezdem nebo spojenou cestovnÍ sluŽbou v případě, Že tato slużba byla poskytnuta pouze zěásti'

Ve smyslu Zákona č. '159/1999 Sb', pojistných podmínek a pojistné smlouvy jsou pojištěním kryty nároky vůčiCK:
NEMO tour s.r.o., aŽ do částky 65 000,- Kč, pro zájezdy a poukazy na zájezd.
Pojistitel je povinen uspokojit nároky zákaznIkü aŽ do výše sjednaného limitu pojistného plnění. V případě, Že
všechny nároky uplatněné zákazníky z pojistných událostí vůčipojištěnému přesáhnou pojistnou částku, (limit
pojistnéhoplněnÍ určenývpojistnésmlouvěprozájezdy, poukazy nazájezd), případně jejízůstatekpovyplacení
pojistného plnění za náhradnĺ dopravu v této pojistné době, vyplatí Union poist'ovňa, a.s. pojistné plnění v plné výši
po uhrazenírozdílu mezi zákonnými nároky klientů a limitem pojistného plněnígarančním fondem.

Ve smyslu pojistné smlouvy jsou pojištěním kryý nároky vůčiCK až do částky 1 2oo ooo,- Kč pro ubytováni se
stravovánĺm.
Pojistite| je povinen uspokojit nároky zákazníkťl až do výše sjednaného limitu pojistného plnění.V případě, że všechny

z pojistných událostĺ při sluŽbách spočívajícíchv ubytování se stravovánĺm vůči
pojištěnémupřesáhnou limit pojistného plnění určený v pojistné smlouvě pro tyto sluŽby, vyplatí pojistitel pojistné
plnění ve výši vypočítanéjako podíl limitu pojistného plnění a všech oprávněně uplatněných nároků zákazníktl
vyjádřených částkou v českých korunách vynásobený zákazníkem zaplacenou cenou sluŽby, resp. zaplacenou
zálohou za sluŽbu, která nebyla poskytnutá.
nároky uplatněné zákazníky

Pojistnou událost je moŽné oznámit pĺsemně na výše uvedenou adresu, resp. V pracovnídobě telefonicky na číslo:
844111 211, ++421-2-20815 911, nebo faxem na číslo:++421-2-53421112 a od 01'06,2021 do 15'10.2O21 na
mobilním tel. č,: ++4211904 895 605, resp. elektronickou poštou na adrese: union@unionpojistovna.cz.
Zákazník je povinen oznámit Union poist'ovni, a.s. vznik pojlstné udá|osti ve lhůtě 6 měsĺcůod jejĺho vzniku,
jinak nárok na pojistné plnění nevznikne'
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Pojistitel:

Pojistná doba:

01 .1

1.2020 do 31.10.2021

PojiŠtěníse vztahuje na zĄezdy a poukazy na zá)ezd prodané během platnosti pojistné smlouvy. Pojištěníse
vztahuje i na zĄezdy (včetně poukazů na zájezd) zaplacené před platností pojistné smlouvy, které se mají uskutečnit
během trvání pojištění.
PojiŠtěníse vztahuje také na veškerésluŽby cestovního ruchu spočívajĺcív ubytováníse stravováním, které nejsou
zájezdem ani spojenou cestovnĺ sluŽbou a byly prodány v době platnosti pojistné smlouvy.

Pojistnou událostíje úpadek cestovní kanceláře, z důvodu kterého cestovní kancelář:
neposkytne zákazníkovi repatriaci, nebo

a)

b) nevrátĺzákazníkovizaplacenouzálohunebocenuzĄezduvčetněcenyzaplacenézapoukaznazájezdvpřípadě

neuskutečněnízájezdu, nebo
nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě,
že se zájezd uskutečnil pouze zčásti, nebo
d) neposkytne zákazníkovi sluŽbu cestovnĺho ruchu spočívajícív ubytování se stravováním, která není zĄezdem
nebo spojenou cestovní sluŽbou, nebo
e) nevrátí zákazníkovi rozdÍl mezi zaplacenou cestovnísluŽbou spočívajícívubytováníse stravováním, která není
zĄezdem nebo spojenou cestovní sluŽbou v případě, Že tato sluŽba byla poskytnuta pouze zčásti.

c)

Ve smyslu Zákona č. 159/1999 Sb., pojistných podmínek a pojistné smlouvy jsou pojištěním kryty nároky vůčiGK:
NEMO tour s.r.o., aŽ do částky 65 000,- Kč, pro zäjezdy a poukazy na zájezd.

V případě' Že všechny nároky uplatněné zákazníky z pojistných událostí vůčipojištěnému přesáhnou

pojistnou
částku, (limit pojistného plnění určený v pojistné smlouvě prozĄezdy, poukazy nazĄezda spojené cestovnísiuŽby),
případně její zůstatek po vyplacení pojistného plnění za náhradní dopravu v této pojistné době, vyplatí Uniôn
poisťovňa, a's. pojistné plnění v plné výši po uhrazení rozdílu mezi zákonnými nároky klientů a limitem pojistného
plnění garančn ím fondem.

Ve smyslu pojistné smlouvy jsou pojištěním kryty nároky vůčiCK aŽ do částky í 200 ooo,- Kč pro ubytování se
stravováním.
V případě, Že všechny nároky uplatněné zákazníky z pojistných událostí při sluŽbách spočívajícÍchv ubytování se

stravováním vůčipojiŠtěnémupřesáhnou limit pojistného plněnĺ určený v pojistné smlouvě pro tyto sluŽby, vyplatí
pojistitel pojistné plněníve výŠivypočítanéjako podíl limĺtu pojistného plněnÍ a všech oprávněně uplatnenycn náiorů
zákazníkťl vyjádřených částkou v českých korunách vynásobený zákazn|lkem zapiacenou cenou slúŽby, resp.
zaplacenou zálohou za sluŽbu, která nebyla poskytnutá.
Pojistnou událost je moŽné oznámit písemně na výše uvedenou adresu, resp' V pracovnídobě telefonicky na číslo:

844111 211,++421-2-20815911,nebofaxemnačíslo: ++421-2-53421112aod01.06.2021 doĺs.1i.2O21 na

mobilním tel' č,| ++421ĺ904 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 měsícůod jejího vzniku,
jinak nárok na pojistné plněnĺ nevznikne.
Í i ].''
! ,:,:
- .-.ą],
_

iri; i' : ,",,
i(aĺilĺl.]a|i'!rlj, i

{

ředitel úsek

raj Chochol

votního pojištění

