
IJnion Union poisťovňa, a' s', pobočka pro Českou republiku
Španělská 770l2
1 20 00 Praha 2 - Vinohrady
lČo zązazzga
DlČ: cZ683ol 5587

Pols ovňa

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze

PoJlsTKA K PoJlsTNÉ sMLoUVĚ
o PoJlŠľĚľĺĺ zÁRUKY PRo PŘíPAD ÚpłDKU cK

Pojistník (pojlštěný): AGM TRAVEL spol s ľ.o., Seveľozápadní lv 382145,141 00 Praha 4
- Záběhlice, ceská republika-
lC:447 93740 DIG: CZ 447 93740

Pojistitel: Union poist'ovňa,ä.S., KaradŽičova 10, 8ĺ3 60 Bratislava,
pobočka pro Českou republiku, Španělská77oI2, í20 oo
Pľaha 2 - Vinohrady
lc 242 63 796 Dlc cz 6830í5587

oprávněnáosoba: zákazníkpojištěného

Pojistná doba:od 01.11.2018 do 31.10.2019

Pojišťovna

Union poisťovňa' a.s.
KaÍadŽičova í0, 813 60 Bratlslava

Čĺslo p j ištffg"śÍň|ľo'ti'fýl' iT1Br z r o

lng. Chochol

Pojištění se vztahuje na zájezdy a poukazy na zájezd prodané během platnosti pojistné smlouvy. Pojištění se
vztahuje i na zĄezdy (včetně poukazů na zĄezd) zaplacené před platnostÍ pojistné smlouvy, které se mají
uskutečnĺt během trvání pojištěnĺ.
Pojistné riziko: Úpadek pojištěného, v důsledku kterého vznikne pojistná událost.
Pojistnou událostíje Úpadek cestovnÍ kanceláře, z důvodu kterého cestovnĺ.kancelář:
a) neposkytne zákazníkovi repatriaci, nebo
b) nevrátí zákaznĺkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zá)ezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd

v přÍpadě neuskutečněnĺ zájezdu, nebo
c) nevrátí zákaznÍkovi rozdíl mezizaplacenou cenouzájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu vpřĺpadě,

že se zájezd uskutečnil pouze zčásti

Ve smyslu Zákona č. 159/1999 Sb., pojistných podmínek a pojĺstné smlouvy jsou pojiŠtěním kryty nároky vůči CK:
AGM TRAVEL spol s r.o.' aŽ do ěástky 3.000.000,_ Kě, pro zálezdy, poukazy na zĄezd.

Pojistitel je povinen uspokojit nároky zákaznÍkťl aŽ do výŠe sjednaného Iimitu pojistného plněnĺ. V přÍpadě, Že
všechny nároky uplatněné zákaznÍky z pojistných událostí vůči pojištěnému přesáhnou pojistnou částku, (|imit
pojistného plněnĺ určený v pojistné smlouvě prozájezdy, poukazy nazájezd a spojené cesłoúnísluŽby), případně
jejĺ zůstatek po vyplacení pojistného plněnĺ za náhradní dopravu v této pôjistne oo6ě, vyplatí Union poĺsťovnä, a.s.
pojistné p|nění v plné výši po uhrazenĺ rozdÍlu mezi zákonnými nároky klientů a Iimitem pojistného plnění
garančním fondem.

Pojistnou událost je moŽné oznámit pĺsemně na výše uvedenou adresu, resp. V pracovní době telefonicky na
číslo: 844 111 211, ++421-2-208 15 911' nebo faxem na číslo: ++421-2-5342 1112 a od 01.o6.20ĺĺj do
15.10'2019 na mobilnĺm tel. č: ++4211904 895 605, resp. elektronickou poštou na adrese: union@unionpojistovna.cz.

Zákaznik Je povlnen oznámit Unlon polst'ovni, a.s. vznik pojistné události ve lhůtě 6 měsĺců od jejĺho
vzniku, jlnak nárok na pojistné pIněnĺ nevznikne.
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