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zákazníkpo]štěného

Pojstná doba od 28 01 20]9 do 31 12,20T9

Pojšléni se Vztahuje na zájezdy a paukazy na zá]ezd píodanéběhein patnost poistne srn oL]Vy Poj]štěni se
VztahUje na záiezdy (Včetně poukazu na zájezd) za place n é pied plátnosti poi stné smiolvy kieré se nraji UskLriečn t
během iíVáni pojištěni.
Pojjstnérzko Upadek pojšlěného Vdúsedklr kteíéhoVzn kne pojslná !dá osi
Po]istnou lrdá ost ]e úpadek cesiovni kance áie, z důVodu kterého cesiovni kance ář:

aJ neposkytne zákažnikoV repatrac nebo
b) nevrátiZákaznikoVzapacenouzá]ohunebocenužá]ezd!rVčetněcenyzaplacenézapaukaz.azá]ezdVpřipadě

c)

neusklrlečněni zá]ezdU. nebó
nevrát] zákaznikovi rozdíl rnez žap acenoLi cenou zá]ezdu a cenou čásiečněposkytnutého zá]ezdU
ž€ se zájezd LrskLltečn pouze Zčásti

VesmysUZákonač 159/]999 Sb, poj]slných podíírineka pojistné sm oUVyisolr pojštěnim
NIJDA-NEs,r,o., aždočástky 400.000,_ Kč, pío zájezdy,poukazy ía zájezd-

V

připadě

kryty náíoky VůčcK:

Pojjst]te ]e povnen lrspoko]t nároky zákazniki] až do Výše sjednáného lmilu pojjslného p]něn' V připadé. že
VŠechny nároky Uplainěné zákazniky z po] stných Události Vúčpojšlěnému piesáhnolr pojstnou částku l rnt
po]stného p|nénj určený V po]stné sm]oUVé pro zájezdy poukazy na zá]ezd a spo]ené cesiovní s rržby) piipac]ně
]e]i zŮstatek po Vyp acen] pojstného p něni za náhradni dopravu V télo poistné době vyp ati t]n on po slovira a s
poi stné p něni V plné Výši po L]hrazeni rozdi u rnezi zákonnýír nároky k ientů a imitenr poj stného p něni garančním

Po]stnou udá]ost]emožnéoznámlpisemněnaVýšeuvedenoUadresu resp V placovnidobě telefonicky na čis|o
844111 211 ++421-2-2a815 911. nel]o faxern na čiso ++42] 2 5342 1112 a od ú 06 2O19 do 15 ]0 2019 na

mobinim tel č: ++42]/904 895 605. lesp elekiron]ckou pošlo! na ádíese: union@unjonpojjslovna cz

zákaznik j€ povinen oznámit Union poist'ovni, a,s, Vznik pojistné události Ve lhútě 6 měsícúod jejího Vzniku,
jinak nárok na pojistné plněninevznikne,
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Člen skupiny Achmea

§

§
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