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P0ijťovňa

V prípade poistnej udalosti (úpadku CK) Union poist'ovňa, a.s., KaradŽicova 10, 813 60 Bratislava,
Slovenská republika, lCo: 31 322 051 poskytne cestujúcemu:

v zmysle zákona č'' 17012018 Z' z'
. repatriáciu, ak je súčast'ou zájazdu,
o poistné plnenie vo výŠke zaplatenej zálohy alebo ceny zaplatenej za zájazd, ak sa zájazd

neuskutočnil,
o poistné plnenie vo výške rozdielu medzi cenou zaplatenou cestovnej kancelárii a cenou

čiastočne poskytnutého zájazdu, ak bol zájazd poskytnutý len sÖasti,
Poistenĺm sú kryté nároky cestujúcich voči cestovnej kancelárii v zmysle zákona č,. 170ĺ2018 Z' z.
aŽ do sumy 2.070.000'- EUR.

okrem nárokov podl'a zákona ć. 17012018 Z' z. v rozsahu podl'a poistnej zmluvy:o poistné plnenie vo výŠke zaplatenej zálohy alebo ceny zaplatenej za sluŽby cestovného ruchu,
ktoré nie sÚ zájazdom ani spojenou sluŽbou cestovného ruchu a spočívajú v ubytovaní so
stravovaním / ubytovaní bez d'alších sluŽieb' ak sa neuskutocnili,

o poistné plnenie vo výške rozdielu medzi cenou zaplatenou cestovnej kancelárii a cenou
čiastočne poskytnutej sluŽby cestovného ruchu, ktorá nie je zájazdom ani spojenou sluŽbou
cestovného ruchu a spočíva v ubytovaní so stravovaním / ubytovaní bez d'alších sluŽieb, ak
táto sluŽba bola poskytnutá len öiastočne.

Poistením sú kryté uvedené nároky cestujúcich voči cestovnej kancelárii, neupravené zákonom č.
1701201B Z.z. aŻ do sumy 630.000,_ EUR.

Poistenie platí len pre zájazdy a ubytovanie so stravovaním/ubytovanĺe bez d'alšĺch sluŽieb zakúpené
v termíne od 01 .1 1 '2019 do 31 .1 0'2020.

Poistnú udalosť je moŽné oznámiť písomne na vyŠšie uvedenej adrese, resp. V pracovnej dobe
telefonicky na čísle: ++421-2-20815 911, od 1.6.-15.10.2o2o na mobilnom tel. č: ++421i9o4 Bsis 605,
alebo e-mailom na adrese: majetok.likvidacia@union.sk.

Svoj oprávnený nárok musĺcestujúci uplatniť u poisťovatel'a v lehote 6 mesiacov od vzniku poistnej
udalosti, inak jeho nárok zaniká
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