
I-Inion Union poisťovňa, a. s., poboČka pro Českou ľepubliku
Španělská 77012
ĺ 20 00 Praha 2 - Vinohrady
lČ0:zązoz196 Císlo p
DlČ: cz68301 5587

Společnost zapsaná v obchodním Ęstříku
vedeném u Městského soudu v Praze
v oddílu A, vložce číslo 758'l9
istné smlouvy 11_63590oJPojišťovna

lNFoRMAcE PRo zÄl<AzNĺxn
GARłlĺcruĺ LlsT

Pojistník (pojištěný): cestovní kancelář MTM tour s.r.o.' čs. aľmády 86/1o, 571 01
Moravská Třebová, lR
lC: 288 14 622 DIG: CZ 2BB 14 622

Pojistitel: Union poist'ovňa, ä.S., Bajkalská?9/A, 813 60 Bratlstava,
pobočka pro Českou repúoliku, Špan8lská77ot2,120 oo
Pľaha 2 - Vinohrady,
lC:242 63 796 -DlC: 

CZ 6830í5587

Pojistná doba: od 01.1.2018 do 31 '12'2018

Pojištění se vztahuje n-a zĄezdy a poukazy na zájezd prodané během platnosti pojistné smlouvy. Pojištění se
vztahuje i nazĄezdy (včetně poukazů nazĄezd) zaplacené před platností pojistné sńlóuuy, které se mají uskutečnit
během trvánĺ pojištění.

Pojistnou událostíje úpadek cestovní kanceláře, z důvodu kterého cestovnĺ kancelář:
a) neposkytn e zákazníkovi dopravu z mÍsta pobytu v zahraničÍ do České republiky, pokud je tato doprava součástĺ

zĄezdu,
b) nevráti zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zĄezd

v případě že se zájezd neuskutečnil, nebo
c) nevrátí zákazníkovi rozdíĺ mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v přÍpadě Že

se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

V případě pojistné událostjve smyslu pojistných podmínek a pojistné smlouvy Union poistbvňa, a.s.:
' poskytnezákaznÍkovĺpojistné plněníve výŠicenyneposkytnutého zĄezdu, maximálně však do výŠe uhrazené

ceny zazájezd a nebo uhrazené zálohy nazájezd, nebo ührazené cóny zapoukaznazď1ezd,
' zabezpečí dopravu,_pokYg je tato doprava součástí zájezdu, včetně nutného ubytovánĺ a stravování do doby

odjezdu v případě, že zákaznÍkovi nebude. poskytnutá jím uhrazena doprava z místa pobytu v zahraničí na
Územĺ České republiky' V přĺpadě, Že k náhradní ooprjve búáe poużit jiný druh dopravy, neŽ byl dohodnutý
v cestovní smlouvě, a náklady na tuto náhradnĺ dopravu budou niŽší'néz cena, 'kterou za néposkytnutou
dopravu zákazník zap1atil, Union poisťovňa, a.s. v pojĺstném p|něnívzniklý rozdílzákaznikovi ooplatĺ. jestliŽe
si zákazník zabezpećI dopravu, včetně nutného ubytovánÍ a stravování na vlastní náklady, unidn póiśiovna,
a.s. zákazníkovi uhradí tyto náklady jen do výše, ĺakou by musel vynaloŽit, jestliŽe by dópravu, ubytování astravování zabezpečoval Union poist'ovňa, a's'' Zákaznik nemá ńárok na'tyto náŕladý, ;estĺize nahraoní
dopravu včetně nutného ubytovánĺ a stravování zabezpečil Union poĺsťovňa, a.s. á zákaznik tuto náhradnĺ
dopravu odmÍtl.

o uhradĺ rozdíl mezi uhrazenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zĄezduzákaznIkoviv případě,
że CK nevrátí zákaznIkovi rozdíl mezi uhrazenou cenou zájezdu'a ceńou částečńě poskytnutého ząez6ú. 

'

Ve smyslu Zákona č' 159/1999 Sb., pojistných podmĺnek a pojistné smlouvy jsou pojištěnĺm kryty nároky vůči CK:Cestovní kanceIář MTM tour s.ľ.o.' aŽ do lástky s.oob.óoo,- Kč, (limii pojistnéio plněnĺ).

ľ9ł.llqu_ událost je moŽné oznámit pĺsemně na výše uvedenou adresu, resp, V pracovní době telefonicky na číslo:844111211, ++421'2-208 15 911, nebo faxem na čÍslo: ++421-2-534211'12 á od o1.06'2018 do .15.10.2018 
namobilním tel. ě': ++4211904 895 605.

Zákazník je povinen o1á.m!t Union poistbvni, a.s. vznik pojistné události ve lhůtě 6 měsíců od jejĺho vzniku,jinak nárok na pojistné plnění zanikne.
!' oříPad-ě' że všechny nároky uplatněné zákaznÍky z pojistných událoslí vůči pojištěnému přesáhnou pojistnou
částku, (imit pojistného plnění u.rče1Ý v pojistné.smiouv'ě, pľĺpäone jejĺzůstatek'ńJuvpl"á"nĺ pojistného plněníza
náhradní dopravu v této pojistné době), vyplatĺ Union poisi'ovňa, a'ś.'pojistné plněnĺíe výsi üyfoetene iäŔo pooillimitu pojistného plnění a všech oprávněně uplatněných nároků vyabľen1ićh v Kč, výnásobené zákaznÍkemzaplacenou cenou sluŽby, resp. zaplacenou zálo'hou za ilużbu, ktera ńäoyla foskytnuta'
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ředitel sekce komerčního pojištění


