Union

Union poistbvňa, a. s., poboČka pro Českou republiku
Španělská 77012
1 20 00 Praha 2 - Vinohrady

t íslo pojistné smIouvy 1l-63641

lČo 2ąz6ysa

Pojišťovna

spoIečnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze
v oddílu A, vloŽce Číslo75819

DlČ: cZ68301 5587

lNFoRMACE PRo znxAzNĺxn
GARAľcnĺLlsT
Pojlstník (pojištěný): AGROLEX, s.r.o., Ploskovická 959/í9, 184 00 Praha 8 _ Dolní
Chabry, čR,
Náąev podniku: AGL Tľavet,
lC: 270 99 407 DIG: CZ 270 99 407
Pojistitel:
Union poist'ovňa,á.S., Bajkalská-2glA,813 60 Bratistava,
poboěka pro Českou repúbliłu, Španělská77ot2,120 oo
Praha 2 - Vinohrady,-olc:
lC:242 63 796
cz 6830í5587
Pojistná doba: od 01'03.201 8 do 28.02.2019

Pojištěníse 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 majĺ
uskutečnit během trvánÍ pojiŠtění'

Pojistnou událostíje úpadek cestovní kanceláře, z důvodu kterého cestovní kancelář:

a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničído Českérepubliky, pokud je tato

doprava

součástĺzĄezdu,
b) nevráti zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zá)ezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zĄezd
v přÍpadě żesezájezd neuskutečnil, nebo
c) nevrátí zákazníkovi rozdĺl mezi zaplacenou cenouzájezdu a cenou částečněposkytnutého zĄezdu vpřÍpadě
Že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

V přÍpadě pojistné události ve smyslu pojistných podmĺnek a pojistné smlouvy Union poist'ovňa, a.s.:
. poskytne zákaznlkovi pojistné plnění ve výŠiceny neposkytnutého zájezdu, maximálně však do výŠe
uhrazené ceny za zájezd a nebo uhrazené zálohy nazájezd, nebo uhrazené ceny zapoukaznazĄezd,
. zabezpečÍdopravu, pokud je tato doprava součástízájezdu, včetně nutného ubytovánÍ a stravování do doby
odjezdu v přĺpadě, že zákaznlkovi nebude poskytnuta jím uhrazena doprava z mĺsta pobytu v zahraničÍna
Územĺ Ceské republiky. V případě, Že k náhradní dopravě bude poużit jiný druh dopravy, neŽ byl dohodnutý
v cestovnÍ smlouvě, a náklady na tuto náhradnĺ dopravu budou niŽŠíneŽ cena, kterou za neposkytnutou
dopravu zákaznĺk zaplatil, Union poist'ovňa, a.s. v pojistném plněnívzniklý rozdÍl zákazníkovi doplatĺ. jestliŽe
si zákaznÍk zabezpeěí dopravu, včetně nutného ubytovánĺ a stravovánÍ na vlastní náklady, Union poist'ovňa,

a.s. zákazníkovi uhradí tyto náklady jen do výše, jakou by musel vynaloŽit, jestliŽe by dopravu, ubytování a
stravovánÍ zabezpečoval Union poist'ovňa, a.s.' ZákaznÍk nemá nárok na tyto naŕladý, jestlĺŽe náhradnÍ
dopravu včetně nutného ubytovánĺ a stravování zabezpečil Union poisťovňa' a's' azákaznÍk tuto náhradní

o

dopravu odmítl'
uhradí rozdÍl mezi uhrazenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu zákazníkovi v přÍpadě,
Že CK nevrátízákaznĺkovi rozdílmeziuhrazenou cenou zájezdu a cenou částečńě poskytnutého zájezdu.

Ve smyslu Zákona č' 1 59/1999

AGRoLEx' s.r.o.'

aŽ do

pojistných podmínek a pojistné smlouvy jsou pojištěnÍm kryty nároky vůčCK:
'Sb ,
pojistného plněnĺ).

částky 5.300.000,- Kč, (limit

Pqistnou událost je moŽné oznámit pĺsemně na výše uvedenou adresL], resp. V pracovnÍ době telefonicky na
ěíslo: 844 111 211, ++421-2-208 15 91'ĺ, nebo faxem na čÍslo:++421-2-5342 1112 a od 0,|.o6.2o1{i do
15'10.2018 na mobilním tel. č: ++4211904 895 605.

Zákaznlkje povinen oznámlt Unlon poist'ovni, a.s. vznik pojistné události ve lhůtě 6 měsícrj od jejĺho

vzniku, jinak nárok na pojistné plněnĺ zanikne.

V případě, Že všechny nároky uplatněné zákaznlky z

pojistných událostÍ vůčipojištěnému přesáhnou pojistnou
částku, (limit pojistného plnění určený v pojistné smlouvě, případ ně její zůstatek po vyplacenÍ pojistného plněnĺ za
náhradnÍ dopravu v této pojistné době), vyplatĺ 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 za placenou zálohou za službu, která nebyla poskytnuta.
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