Číslo poistnej zmluvy 11-64500

GARANČNÝ LIST

GARANČNÝ LIST

CK: SELINAN, s.r.o.
IČO: 31 602 916
Poistná zmluva č. 11-64500

V prípade poistnej udalosti (úpadku CK) Union poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 31 322 051 poskytne cestujúcemu:
v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z.
• repatriáciu, ak je súčasťou zájazdu,
• poistné plnenie vo výške zaplatenej zálohy alebo ceny zaplatenej za zájazd, ak sa zájazd
neuskutočnil,
• poistné plnenie vo výške rozdielu medzi cenou zaplatenou cestovnej kancelárii a cenou čiastočne
poskytnutého zájazdu, ak bol zájazd poskytnutý len sčasti.
Poistením sú kryté nároky cestujúcich voči cestovnej kancelárii v zmysle zákona č. 170/2018 Z. z.
až do sumy 13 000 EUR.
Okrem nárokov podľa zákona č. 170/2018 Z. z. v rozsahu podľa poistnej zmluvy:
• 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 ďalších služieb, ak sa neuskutočnili,
• 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 ďalších služieb, ak táto služba bola poskytnutá
len čiastočne.
Poistením sú kryté uvedené nároky cestujúcich voči cestovnej kancelárii, neupravené zákonom č. 170/2018
Z.z. až do sumy 13 000 EUR.
Poistenie platí len pre zájazdy zakúpené v termíne od 01.11.2021 do 31.10.2022.
Poistnú udalosť je možné oznámiť písomne na vyššie uvedenej adrese, resp. v pracovnej dobe telefonicky
na čísle: +421-2-20815 911, od 01.06.-15.10.2022 na mobilnom tel. č: +421/904 895 605, alebo e-mailom
na adrese: majetok.likvidacia@union.sk.
Svoj oprávnený nárok musí cestujúci uplatniť u poisťovateľa v lehote 6 mesiacov od vzniku poistnej
udalosti, inak jeho nárok zaniká.

_____________________________
Ing. Juraj Chochol
riaditeľ úseku neživotného poistenia

1+039+01+06+0119

1/ 1

