
Po j išťovna

INFoRMAcE PRo zÁwezruíxR
GARAnČruí LIsT

Pojistník (pojištěný): SoLEADA s.r.o., A|oisina výšina 516172,460,t5 Liberec xv-staný Harcov, ČR
Koréspondenční adresa: Moskévská 658/41,460 0í Liberec

É25493892 D|C Cz25 493 892

Pojistitel:

Pojlstná doba: od 01'01,2021 do 31.12'2021

Pojištění se Vztahuje na zaezdy apoukazy na zájezd prodané během platnosti pojistné sm|ouvy. Po,jištění se
vztahuje i na zájézdy (Včetně poUkazŮ nazájezd) zap|acené před pIatností pojistné smIouvy, které se mají uskutečnit
během trvánÍ pojištění'

Pojistnou událostíje úpadek cestovní kance|áře' z důVodu kterého cestovní kancé|ář:
a) neposkytne zákazníkovi repatriaci, nebo
b) nevrátí zákazníkovi zapIacenou zá|ohu nebo cenu zájezdu Věetně ceny zapIacené za poukaz na zájezd V případě

neuskutečnění zájezdu, nebo
c) nevrátí zákazníkovi rozdí| mezi zap|acénou cenou zájezdu a cenou částeČně poskytnutého zá'iezdu V případě,

Že se zájezd uskutěčnil pouze zěásti.

Ve smys|u Zákona č. 159Í 999 sb., pojistných podm ínek a pojistné sm|ouvy 'isou pojištěním kryty nároky Vůči cK:
SoLEADA s.r.o.' aŽ do částky 2 000 000 Kě, pro zájezdy a poukazy na zajezd.

V případé' Že VŠechny nároky up|atněné zákazníky z pojistných udá|ostí Vůči pojištěnému přesáhnou pojistnou
částku' (|imit pojistného plněnÍ určéný V pojistné smIouvě pÍo zájezdy, poukazy na zájezd a spojené cestovní s|uŽby),
případně její zůstatek po Vyp|acení pojistného p|nění za náhradní dopravu V této pojistné době, Vyplatí Union
poisťovňa, a.s. pojistné p|nění V plné Výši po Uhrazení rozdí|u mezi zákonnými nároky klientů a Iimitem pojistného
pInění garančním fondem.

Pojistnou udá|ost je moŽné oznámit písemně na výŠe uvédénou adíesu, resp' V pracovní době teleÍonicky na čís|o:
8441,|1 211, ++421-2.20815 911, nebo faxem na čís|o: ++421.2-5342 1112 a od 01'06. - 15.1o'2021na mobi|ním
te|. č: ++42,|/904 895 605, resp. eIektronickou poŠtou na adrese: union@unionooijstovna'cz'

Zákazník je povinen oznámit Union Poistbvni, a.s. vznik pojistné udá|osti Vé |hůtě 6 měsíců od jéjiho Vzniku,
jinak nárok na pojistné phění nevznikne.

5poIečnost zapsaná V obchodním rejstříku
vedeném u Městského soudu v Prazé
v oddí|u A' v|oŽce čí5Io 758i9

Union poiséovňa, a.5.,
pobočka pro ceskou repub|iku
spanélská 770/2
120 00 Praha 2 - Vinohrady
lCOt 24263796
De: C26830'15587 Číslo pojistné sm|ouvy 11-64226

Union poistbvňa, a.s., KaÍadžičova 10,813 60 BratisIava,
p-obočka pro Českou repubIiku, Španělská 77ot2, .|2o oo Praha 2 - Vinohrady
tc 24263796 DtC CZ 683015587

neŽiVotního po'iiŠtění


