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POJISTKA
k pojistné smlouvě č. 0201901005
povinné pojiště ní záruky pro přípa d úpadku cestovní

kanceláře

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s.,
Vienna lnsurance Group

Pojistitel:

Pobřežní 665/23
186 00 Praha 8
IČ 63998530

Pojistník:

DAEN s.r.o.
Daliborova 161/26
102 00 Praha 1O- Hostivař
IČ61168807

Opráv něná

osoba:

Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné

p l něn i.

Pojistitel potvrzuje, že pojistník uzavřel ve smyslu platného znění zákona č. 159/1999 Sb.,
o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu,
pojistnou smlouvu povinného pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře .
Pojistné nebezpečí:
Pojištěn í se sjednává pro případ , kdy pojistník z důvodu svého úpadku :

a) neposkytne zákazníkovi repatriaci
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd
v případě neuskutečnění zájezdu, nebo
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou poskytnutého zájezdu v případě,
že se zájezd uskutečnil pouze z části .
Pojistná doba:
Počátek pojištěni :

01 .01 .2019

Konec pojištění:

31 .12.2019

Pojištěn í
případ

se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami VPPUP 1/18 Povinné pojištěn í záruky pro
úpadku cestovní kanceláře .
V Praze dne 05.02.2019
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Ing. Luboš Kohoutek
manažer odboru spolupráce SEP
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čes ká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vlenna lnsurance Group
Poblož ni 665/ 23, 186 00 Praho 8, fax : 547 213 468, o-m oll: lnfo@cpp.cz
wpsonó v obchodním rejstriku vedeném Městsk ým soudem v Prozo - oddd B. violko 3433
IČ 63998530, DIČ. CZ63998530, DIČ pro DPH CZ699000955

Bc. Jan Polcar
vedoucí oddě len í spolupráce s CK
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