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Pojistnĺk (pojištěný): SOLEADA s.ľ.o., Aloisina Výšina 5í6, 460 í5 Libeľec, čR
Korespondenční adresa: Moskevská 65814',|, 460 01 Libeľec
lC: 25 493 892 DIC: GZ 25493892

Pojistitel: Union poist'ovňa, ä.S., Bajkalská-29/A, 813 60 Bratistava,
pobočka pro českou ľepúbliru, Španělská77ot2,120 0o
Pľaha2-VinohľadY, 'lC:242 63 796 Ďlč: cz 683015587

Pojistná doba: od 01.1.2018 do 31 .12'2018

Pojištění se vztahuje na zájezdy a poukazy na zájezd prodané během platnostĺ pojistné smlouvy, Pojištění se
vztahuje inazď1ezdy (včetně poukazů nazájezd) zaplacené před platnostĺ pojistné smlouvy, které se majĺ uskutečnit
během trvání pojiŠtění.

Pojistnou událostíje úpadek cestovní kanceláře, z důvodu kterého cestovní kancelář:
a) neposkytn e zákaznikovi dopravu z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato doprava součástí

zĄezdu,
b) nevráti zákazníkovi zap|acenou zálohu nebo cenu zĄezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd

v případě že se zájezd neuskutečnil, nebo
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zá.ezdu a cenou částečně poskytnutého zĄezdu v případě Že

sezď1ezd uskutečnil pouze zčásti.

V přĺpadě pojĺstné události ve smyslu pojistných podmínek a pojistné smlouvy Union poist'ovňa, a's.:. poskytn e zákaznÍkovĺ pojistné plnění ve výšĺ ceny neposkytnutého zájezdu, maximá|ně však do výše uhrazené
ceny za zájezd a nebo uhrazené zálohy na zájezd, nebo uhrazené ceny za poukaz na zĄezd,. zabezpečí dopravu, pokud je tato doprava součástĺ zájezdu, včetně nutného ubytování a stravování do doby
odjezdu v případě, že zákazníkovi nebude poskylnuta jÍm uhrazena doprava z místa pobytu v zahraničÍ ná
rjzemí České republiky. V případě, Že k nálrradni ĺopráve bude pouŽit jíný druh dopravy, ňeż byl dohodnutý
v cestovnĺ smlouvě, a náklady na tuto náhradní dopravu budou niŽší neŽ cena, kterou za néposkytnutoú
dopravu zákazník zaplatil, Union poisťovňa, a.s. v pojistném plněnívzniklý rozdílzákaznÍkovi doplatí. jestliże
si zákazník zabezpečí dopravu, včetně nutného ubytovánÍ a stravovánĺ na vlastní náklady, Unĺon poisťovňa,
a.s. zákaznÍkovĺ uhradÍ tyto náklady jen do výŠe, jakou by musel vynaloŽit, jestliŽe by dópravu, ubytovánĺ a
stravování zabezpečoval Union poisťovňa, a's.. Zákazník nemá nárok na tyto náklady, jestliŽe náhradnÍ
dopravu včetně nutného ubytování a stravování zabezpečil Union poist'ovňa, a.s. a zákaznÍk tuto náhradní
dopravu odmítl'

. uhradÍ rozdíl mezi uhrazenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zĄezduzákazníkovi v případě,
že CK nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi uhrazenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu'

Ve smyslu Zákona ö. 159/1999 Sb., pojistných podmÍnek a pojistné smlouvy jsou pojištěním kryty nároky vůči GK:soLEADA s.r.o.' aŽ do částky 4.800.000,- Kč, (limit pojistného plněnÍ).

Pojistnou událost je moŽné oznámit písemně na výše uzedenou adresu, resp. V pracovní době telefonicky na číslo:
844111 211, ++421-2-20815 911, nebo faxem na čĺs]o: ++421-2-53421112 a od 01.06.2018 do 1s.10'2018 na
mobilnĺm tel. č: ++4211904 895 605.
Zákazník je povinen oznámit Union poistbvni, a's. vznik pojlstné události ve lhůtě 6 měsíců od jejĺho vzniku,
jinak nárok na pojistné plnění zanikne.
V případě, Že všechny nároky uplatněné zákazníky z pojistných událostí vůči pojištěnému přesáhnou pojistnou
částku, (limit pojistného plněnĺ určený v pojistné smloutě, případně její zůstatek po vyplacení pojistného plnění za
náhradnĺ dopravu v této pojistné době), vyplatí Union poisťovňa, a.s. pojistné plnění ve výši vypočtěnéjako podíl
limitu pojistného plnění a všech oprávněně uplatněných nároků vyjádřených v Kč, vynásobené zákaznikem
zaplacenou cenou sluŽby, resp zaplacenou zálohou za sluŽbu, která nebyla poskytnuta
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