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Společnost zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Praze
v oddílu A, vložce číslo 75819
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Pojistník (pojištěný): CEVOX s.r.o.,Sladkovského 486, 530 02 Pardubice -
Zelené Předměstí, Ceská republika
tC: 260 02 485 olČ: iz 260 02 485

Pojistitel: Union poist'ovňa,ä.S., Bajkalská 29lA,8í3 60 Bratislava,
pobočka pro českou repúoliku, Španětská77ot2, í20 oo
Praha 2 - Vinohrady,
lč:242 63 796 DlČ: Gz 6830í5587

Poisťovňa
Unicn poistovňa, a.s.

]kalsl(iĺ 29lĄ 8t3 60 Bratistarła

oprávněnáosoba: zákaznlkpojištěného

Pojistná doba: od 01.01.2018 do31.12.2018

PojiŠtěnÍ se vztahuje na zĄezdy a poukazy na zájezd prodané během platnosti pojistné smlouvy. Pojištění se
vztahuje i na zájezdy (včetně poukazů na zájezd) zaplacené před platností pojistné smlouvy, které se majÍ
uskutečnit během trvání pojištění,

Pojistné riziko: Úpadek pojištěného, v důsledku kterého vznikne pojistná událost.

Pojistnou událostíje úpadek cestovnĺ kanceláře, z důvodu kterého cestovnÍ kancelář:
a) neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničÍ do České republiky, pokud je tato doprava souÖástÍ
zĄezdu,
b) nevrátĺ zákaznikovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zĄezd
v případě, že se zájezd neuskutečnĺl nebo
c) nevrátí zákaznÍkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě,
že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

V přĺpadě pojistné událostive smys|u pojistných podmínek a pojistné smlouvy Union po|stbvňa, a.s.:. poskytne zákaznĺkovi pojistné plněnĺ ve výši ceny neposkytnutého zájezdu, maxĺmálně však do výše
uhrazené ceny zazájezd anebo uhrazené zálohy nazĄezd, nebo uhrazené ceny zapoukaznazájezd,. zabezpečí dopravu, pokud je tato doprava součástĺ zĄezdu, včetně nutného ubytovánĺ a stravovánÍ do doby
odjezdu v případě, že zákaznÍkovi nebude poskytnuta jÍm uhrazena doprava z mĺsta pobytu v zahraničí nä
územÍ teské republiky,

o uhradĺ rozdĺl mezi uhrazenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zĄezdu zákazníkovi v případě,
Že CK nevrátí zákazníkovi rozdĺl mezi uhrazenou cenou zájezdu a cenou částetně poskytnutého zájezdu.

Pojistnou událost je moŽné oznámit písemně na výše uvedenou adresu, resp. V pracovnÍ době telefonicky na
číslo: 844 111 211, ++421-2-208 15 911, nebo faxem na čĺslo: ++421-2-'5342 1112 a od 01.o6.2o1{i do
15.10.2018 na mobilním tel. č: ++421ĺ904 895 605.

Ve smyslu Zákona č. 159/1999 Sb., pojistných podmínek a pojistné smlouvy jsou pojištěním kryté nároky zaCK:
cEvox s.r.o., aŽ do částky 1.000.000,_ Kč.

Pojistitelje povinen uspokojit nároky zákazníků aŽ do výše sjednaného limitu pojistného plnění.

ZákaznÍkje povinen oznámit Union poisťovni' a.s. vznik pojistné události ve lhůtě 6 měsíců od jejího

g. Tomáš Kalivoda
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Pojistná doba: od 01.01.2018 do 31 .12.2018

Pojištění se vztahuje na 
-zĄezdy 

a poukazy na zájezd prodané během platnosti pojistné smlouvy. Pojištění se
vztahuje .i na zĄezdy (včetně poukazů na zájezd) zaplacené před platností pojisiné smlouvy, 

'které 
se mají

uskutečnit během trvání pojištění.

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

souÖástĺ zĄezdu,
b) nevráti zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zď1ezd

v případě żesezájezd neuskutečnil, nebo
c) nevrátí zákaznÍkovi rozdí| mezi zap|acenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zď1ezdu v případě

že se zájezd uskutečnil pouze zčásti.

V přÍpadě pojistné události ve smyslu pojistných podmĺnek a pojistné smlouvy Union poist'ovňa, a.s.:. poskytne zákaznÍkovi pojistné plnění ve výši ceny neposkytnutého zájezdu, maximálně však do výše
uhrazené ceny za zájezd a nebo uhrazené zálohy nazĄezd, nebo uhrazené ceny zapoukaznazájezd,

' zabezpečí doprav_u, pokud je tato doprava součástĺ zĄezdu, včetně nutného ubytovánĺ a stravovánĺ do doby
odjezdu v přĺpadě, že zákaznÍkovi nebude poskytnuta jÍm uhrazena doprava z místa pobytu v zahraničĺ nä
územĺ České republiky. V případě, Že k náńradní oopraíe bude poużit jiný druh dopravy, ńeŽ byl dohodnutý
v cestovní smlouvě, a náklady na tuto náhradnÍ dopravu budou niŽšĺ neŽ cena' kterou za néposkytnutoű
dopravu zákaznÍkzaplatil, Union poisťovňa, a's. vpojistném plněnÍvzniklý rozdíl zákaznĺkoviooplatĺ. jesfliże
sizákazník zabezpečÍdopravu, včetně nutného ubytovánÍa stravování na vlastnÍ náklady, Union poist'ovňa,
a's. zákaznÍkovi uhradÍ tyto náklady jen do výŠe, jakou by musel vynaloŽit, jestliże by dópravu, ubytování a
stravovánÍ zabezpečoval Union poisťovňa, a's.. ZákaznÍk nemá ňárok na-tyto naŕlaoi, ;estíiŽe nanradnĺ
dopravu včetně nutného ubytovánĺ a stravovánĺ zabezpečil Union poisťovňa, a.s. a zat<ázÁĺl<' tuto náhradnĺ
dopravu odmÍtl.

o uhradÍ rozdĺl mezi uhrazenou cenou zájezdu a cenou ěástečně poskytnutého zĄezdu zákazníkovi v přÍpadě,
Že CK nevrátí zákazníkovi rozdÍl mezi uhrazenou cenou zájezdu'a ceńou částeeńě poskytnutého zájezdil.

Ve smyslu Zákona č. 159/1999 Sb-, pojistných.podmĺnek a pojistné smlouvy jsou pojištěním kryty nároky vůči GK:cEvox s.r.o., aŽ do částky 1.000.000,- Kč, (limit pojistného plněnĺ)'

Pojistnou událost je moŽné oznámit pĺsemně na výše uvedenou adresu, resp. V pracovnĺ době telefonicky na
číslo: 844 111 211, ++421-2-208 15 911, nebo faxem na čĺslo: ++421-z-ssąz 1112 a od 01.06.20ĺtí oo
15.10'2018 na mobilním tel. č: ++4211904 895 605'
Zäkaznik Je povlnen oznámlt Unlon poist'ovni, a.s. vznlk pojistné události ve lhůtě 6 měsĺců od jejĺho
vzniku, jinak nárok na poJlstné plněnĺ zanikne.
V případě, Že všechny nároky uplatněné zákaznĺky z pojistných událostĺ vůči pojištěnému přesáhnou pojistnou
částku, (limit pojistného plněnĺ určený v pojistné smlouvě, přĺpadně jejÍ zůstatek po vyplacenĺ pojistného plnění za
náhradnĺ dopravu v této pojistné době)' vyplatĺ Union poisťovňa,- a.s. pojistné plněnÍ ve výŠi vypočtěné jako podÍl
limitu pojĺstného plněnĺ a všech oprávněně uplatněných nároků vyjádře ných v Kč, vyn

ou cenou sluŽby, resp' zaplacenou zálohou sluŽbu, která nebyla poskytnutaza
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