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Pojistná doba: od 01.11.2020 do 31'10.2021
PojiŠtěnĺse vztahuje na zĄezdy a poukazy na zájezd prodané během platnosti pojistné smlouvy. Pojištění se
vztahuje inazĄezdy (včetně poukazů nazĄezd) zaplacené před platnostípojistné smlouvy, které se majíuskutečnit
během trvání pojištění.
Pojistnou událostĺje úpadek cestovníkanceláře, z důvodu kterého cestovní kancelář:

a) neposkytne zákazníkovi repatriaci, nebo
b) nevrátí zákazníkovi zapĺacenou zálohu nebo
neuskutečněnízájezdu, nebo

cenu zĄezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě

c) nevrátízákazníkovi rozd|l

mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě,
że se zájezd uskutečnil pouze zčásti,

Ve smyslu Zákona č. 159/1999 Sb'' pojistných podmínek a pojistné smlouvy jsou pojištěním kryty nároky vůčiCK:
Atlantika' spol. s r.o., aż do částky 2 650 000 Kč, pľo zĄezdy a poukazy nazájezd.

V přĺpadě' Že všechny nároky uplatněné zákaznÍky z pojistných událostí vůčipojištěnémupřesáhnou pojistnou

částku, (limit pojistného plnění určený v pojistné smlouvě pro zájezdy, poukazy na zájezd a spojené cestovní sluŽby),
případně její zůstatek po vyplacení pojistného plnění za náhradní dopravu v této pojistné době, vyplatí Union
poist'ovňa, a.s. pojistné plnění v plné výši po uhrazení rozdĺlu mezi zákonnými nároky klientů a limitem pojistného
plnění garančnímfondem.

Pojistnou událost je możnéoznámit písemně na výŠeuvedenou 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 15.10'2021 na
mobilnĺm tel. ć: ++4211904 895 605, resp. elektronickou poštou na adrese: union@unionpojistovna.cz.

Zákaznĺkie povinen oznámit Unĺon poist'ovni, a.s. vznik pojistné události ve lhůtě 6 měsícůod jejího vzniku,
jinak nárok na pojistné plněnĺ nevznikne.
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