
Po j išťovna

INFORMACE PRO ZAKAZNIKA
GARAHčt.tí LIsT

Pojistník (pojištěný): SoLEADA s.r 'o', A|oisina Výšina 516, 460 15 Liberec, ČR
Korespondenční adresa: Moskevská 658/4,| ' 460 0í Liberec
lč: 25 493 892 D|Č: cz 25493892

Pojistitel:

Poj is tná doba| od 01.01 '2020 do 31.12.2020

PojiŠtění se Vztahuje na zájezdy a poukazy na zájezd prodané během p|atnosti pojistné smlouvy. Pojištěni se
vzÍahuje i na zájezdy (Včetně poukazů na zájezd) zaplacené před pIatností pojistné smIouVy' které Se mají uskutečnit
během trvání po]ištěni'

Pojistnou udá|ostíje Úpadek cestovníkance|áře, z důVodu kterého cestovní kance|ář:
a) neposkytne zákazníkovi repalriaci, nebo
b) nevrátí zákazníkovi Zaplacenou Zá|ohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukazna zájezd v pÍípadě

neuskutečnění zájezdu, nebo
c) nevrátí zákazníkovi rozdí| mezi zap|acenou cenou zájezdu a cenou óástečně poskytnutého zájezdu v případě'

že se zájezd uskuteěnil pouze zčásti

Ve smyslu zákona č' 1 59/1999 sb., pojistných podmínek a pojistné sm|ouvy jsou pojiŠtěnim kryty nároky Vůči cK:
SoLEADA s.r.o., aŽ do částky 5.000.000,- Kč, pro zájezdy, poukazy na zájezd.

V případě, Že VŠechny nároky up|atněnó zákazníky z po]istných udá|ostí Vůěi pojištěnómu přesáhnou pojistnou
částku, (|imit pojistného pInění urÓený V pojistné smlouVě pro zájezdy, poukazy na zď}ezd a spojené cestovn í sIuŽby),
případně její zůstatek po Vyp|acení pojistného plnění za náhradní dopravu V této pojistné době' Vyp|atí Union
poisťovňa, a.s. pojistné p|nění V p|né Výši po uhrazení rozdílu mezi zákonnými nároky klientů a Iimitem pojistného
pInění garančním fondem.

PojistnoU událostje moŽné oznámit písemně na Výše uvedenou adresu, resp. v pracovnídobě teIefonicky na čís|o:
844 111 211, ++421-2.208 15 911, nebo faxem na čís|o'. ++421.2.5342 1112 a od 01'06'2020 do 15,10.2Q20 na
mobiIním te|. č: ++4211904 895 605, resp' é|ektronickou poštou na adrese: union@unionpojistovna,cz.

zákaznik je povinen oznámit Union poistbvni, a.s. vznik pojistné udá|osti ve Ihůtě 6 měsíců od jejího Vzniku,
jinak nárok na pojistné p|nění nevznikne.
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ředite| Úseku neŽiVotního pojiŠtění


