
Poisťovňa

l nformace Plo zákazníka
GARANCNI LIST

o pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Pojištěný: ADRIA SUN, s' r. o., KobliŽná 19, 602 o0 Brno-město, Česká republika
ICO 28292 499 DIC: CZ 28292 499

Pojistite|: Union poist'ovňa, á.S., Bajkalská 29IA,813 60 Bratis|ava,
Slovenská republika, lčo: gt 322 o51

Pojistná sm|ouva č.: 11 6 2295
. Pojistná doba: od 01.11'2011 do 31 .10,2012
. Doba p|atnosti pojistné sm|ouvy od: 31 .10.201,1 do 31 '10,2012. PojiŠtění se vztahuje jen na zé4ezdy zakoupené v době trvání pojistné doby'

Pojistnou udá|ostí je neposkytnutí s|uŽby, která je součástí pojiŠtěného zájezdu zákazníkovi, z důvodu
nep|nění finančních závazkŮ cestovní kance|áře vůči přís|ušnému dodavate|i s|uŽby, za současného splnění
podmínky, Že důvodem nep|nění finančních závazkŮ vůČi příslušnému dodavateli s|uŽby, je Úpadek cestovní
kance|áře v době neposkytnutí sluŽby.

V případě pojistné udá|osti ve smys|u pojistných podmÍnek a pojistné sm|ouvy Union poist'ovňa, a.s.:
poskytne zákazníkovi pojistné p|něnÍ ve výŠi ceny neposkytnutého zájezdu, maximálně však do výše
uhrazené ceny za zájezd a nebo uhrazené zá|ohy zazájezd,

. zabezpečí přepravu, pokud je tato přeprava součástí zájezdu, včetně nevyhnute|ného ubytování a
stravování do doby odjezdu v případě, Že zákazníkovi nebude poskytnuta jím uhrazena přeprava z mÍsta
pobytu v zahraničí na území České republ|ky. V případě, Že k náhradní dopravě bude pouŽit jiný druh
dopravy, neŽ by|dohodnutý v cestovnísm|ouvě, a nák|ady na tuto náhradnídopravu budou niŽšÍ neŽ cena,
kterou za neposkytnutou dopravu zákazník zap|ati|, Union v pojistném p|nění vznik|ý rozdí| zákaznÍkovi
dop|atí. Jest|iŽe si zákazník zabezpečí dopravu, včetně nevyhnute|ného ubytování a stravování na v|astní
nák|ady, Union zákazníkovi uhradí tyto nák|ady jen do výše, jakou by muse| vyna|oŽit, jest|iŽe by dopravu,
ubytování a stravování zabezpečova| Union. Zákazník nemá nárok na tyto nák|ady, jest|iŽe náhradní
dopravu včetně nevyhnute|ného ubytování a stravování zabezpeči| Union a zákazník tuto náhradní
dopravu odmít|.

. uhradí rozdí| mezi uhrazenou cenou zájezdu acenou částečně poskytnutého zájezdu zákazníkovi v
případě' Že CK nevrátí zákazníkovi rozdí| mezi uhrazenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého
zájezdu.

Ve smys|u Zákonač.15911999 Sb., pojistných podmínek a pojistné sm|ouvy jsou pojiŠtěním kryté
nároky vůči CK: ADR|A SUN, s. r' o, aŽ do částky 1.081.000'- Kč. (|imit pojistného p|nění).

V případě, Že všechny nároky up|atněné zákazníky z pojistných udá|ostí vůči pojiŠtěnému přesáhnou limit
pojistného pInění (případně její zůstatek po vypIacení pojistného pInění za náhradní dopravu v této pojistné
době)' vyp|atí Union pojistné plnění ve výŠi vypočítané jako podÍ| limitu pojistného p|nění a všech oprávněně
up|atněných nároků vyjádřených v Kč, vynásoben zákazníkem zap|acenou cenou s|uŽby, resp' zap|acenou
zá|ohou za s|uŽbu' která neby|a poskytnuta

Pojistnou udá|ost je moŽné oznámit písemně na výše uvedenou adresu, resp. V pracovní době
telefonicky na čís|o: 844 111 211, ++421-2-20815 911, nebo faxem na čís|o: ++421-2-5342 1112 a
od ,1.6.-15'10.2012 na mobilním te|. c'' ++4211904 895 605'
Zákaznik je povinen oznámit Unionu vznik pojistné udá|osti ve |hůtě 2 měsíců ode dne,
v němŽ měl být zájezd ukončen podle cestovní smIouvy, jinak nárok na pojistné plnění
zanikne ve smyslu $ 47, odst. 4 Zákona č,.3712004 Sb. o pojistné smlouvě

řediteIka sekce neŽivotního pojiŠtění


