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Pojišťovna

Union poistbvňa, a' s., pobočka pro Českou republiku
Španělská 77012
1 20 00 Praha 2 - Vinohrady
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5polečnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze
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DlČ: cZ683o1 5587

lNFoRMAcE PRo z^KAzNĺxł
GARANcNĺ LlsT
Pojistnĺk (pojištěný):

CERES Bohemia s.r.o.' Příkop 838/6, 602 0o Brno,
Zábrdovice, Ceská republika
lC: 269 44 138
DIC: CZ 269 44138

Pojistitel:

Union poist'ovňa, ä.S., KaradŽičova 10, 813 60 Bľatislava,
pobočka pľo ceskou republiku, Spanělská77012,120 00
Praha 2 - Vinohrady
lC:242 63 796
DIC: CZ 683015587

Pojistná doba: od 01'01'2020 do 31.12'2020
Pojištění se vztahuje na zájezdy a poukazy na zájezd prodané během platnosti pojistné smlouvy. PojiŠtěnĺse
vztahuje inazájezdy (včetně poukazů nazájezd) zaplacené před platnostĺpojistné smlouvy, které se majíuskutečnit
během trvání pojištění.
Pojistnou událostíje úpadek cestovnĺ kanceláře, z důvodu kterého cestovní kancelář:
neposkytne zákazníkovi repatriaci, nebo

a)

b) nevrátízákaznÍkovizaplacenouzálohunebocenuzájezduvčetněcenyzaplacenézapoukaznazájezdvpřípadě

c)

neuskutečněnízájezdu, nebo
nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenouzájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě,
Že se zájezd uskutečnil pouze zčásti

Ve smyslu Zákona č. 159/1999 Sb', pojĺstných podmínek a pojistné smlouvy jsou pojiŠtěnímkryty nároky vůčĺCK
cEREs Bohemia s.r.o.' až do částky 600'000,- Kč, pro zájezdy, poukazy nazájezd.

V případě' Že všechny nároky uplatněné zákazníky z

po.jistných událostí vůčipojištěnému přesáhnou pojistnou
částku, (limit pojistného plnění určený v pojistné smlouvě pro zájezdy, poukazy na zájezd a spojené cestovní siuŽby),
případně její zůstatek po vyplacení pojistného plněnĺ za náhradní dopravu v této pojistné době, vyplatĺ Union
poisťovňa, a.s. pojistné p|nění v plné výši po uhrazení rozdílu mezi zákonnými nároky klientů a lĺmitem pojistného
plnění garančnímfondem.

Pojistnou událost je moŽné oznámit písemně na výše uvedenou adresu, resp.

V

pracovní době telefonicky na číslo:

844111211,++421-2-20815911,nebofaxemnačíslo: ++421-2-53421112aod01.06.2020do1s.10.2020 na

mobilním hel. či ++4211904 895 605, resp. elektronickou poštou na adrese: union@unionpojistovna.cz'

Zákaznik je povinen oznámit Union poist'ovni, a.s. vznik pojistné události ve lhůtě 6 měsĺcrj od jejího vzniku,
jinak náľok na pojistné plnění nevznikne.
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