
 

č. 2408834280 

poistenia zájazdu a spojených služieb cestovného ruchu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie 

 

Poist’ovateľ:  Generali Česká pojišťovna a. s.,  

IČO: 452 72 956, so sídlom Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, Česká 

republika, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel B, 

vložka č. 1464, člen Skupiny Generali, zapísaná v talianskom registri poisťovacích 

skupín, vedenom IVASS pod č. 026, ktorá podniká v Slovenskej republike 

prostredníctvom organizačnej zložky: Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z 

iného členského štátu, IČO: 54 228 573, so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 

Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: 

Po, vložka č.: 8774/B  

 

Poistený:  Tip travel, s.r.o. 
so sídlom Štefánikova 13/43, 150 00 Praha - Smíchov,  

IČO 01740512 

 

Poist’ovateľ potvrdzuje, že poistený uzatvoril v zmysle § 6 až § 8a zákona č. 159/1999 Sb.  o niektorých 

podmienkach podnikania a o výkone niektorých činností v oblasti cestovného ruchu v platnom a účinnom znení, 

poistnú zmluvu k povinnému poisteniu záruky pre prípad úpadku. 

 

Poistenie sa dojednáva pre prípad, keď poistený z dôvodu svojho úpadku: 

1. nezabezpečí repatriáciu objednávateľovi zájazdu, na ktorého sa vzťahuje zmluva o zájazde uzatvorená 

s poisteným (ďalej len „oprávnená osoba“ ), ak je táto repatriácia súčasťou zájazdu alebo služby 

cestovného ruchu, ktorú mal poistený poskytnúť ako súčasť spojených služieb cestovného ruchu, 

2. nevráti oprávnenej osobe zaplatenú zálohu alebo cenu zaplatenú za zájazd, ak sa zájazd neuskutočnil, 

alebo nevráti platby prijaté poisteným za službu cestovného ruchu, ktorá je súčasťou spojenej služby 

cestovného ruchu sprostredkovanej poisteným a táto nebola poskytnutá, 

3. nevráti oprávnenej osobe rozdiel medzi cenou zaplatenou poistenému a cenou čiastočne poskytnutého 

zájazdu alebo čiastočne poskytnutej služby cestovného ruchu, ak bol zájazd alebo služba cestovného 

ruchu, ktorá je súčasťou spojenej služby cestovného ruchu sprostredkovanej poisteným, poskytnutá len 

sčasti. 

 

Začiatok poistenia: 01.01.2023  

 

Koniec poistenia: 31.12.2023 

 
Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zájazdu a spojených služieb cestovného 
ruchu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie (ECP-VPP-INS-2019-CZ) a poistnou zmluvou. 
 
V Bratislave,  30.12.2022

 


