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Cĺslo poistnej zmluvy 1,l-63972

IJnion GARAľGľĺÝ LlsT
CK: SUN TRAVEL s.r.o.
lco: łs 3o3 916
Poistná zmluva č. í1-63972PoĺsťoVňa

V prípade poistnej udalosti (úpadku CK) Union poisťovňa, a.s., KaradŽičova 1O, 813 60 Bratislava,
Slovenská republika, lCo: 31 322 051 poskytne cestujúcemu:

v zmysle zákona č'. 170ĺ2018 Z' z.
. repatriáciu, ak je súöasťou zájazdu, ktoý mala cestovná kancelária poskytnúť
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 poskytn utéh o zájazdu sprostredkova ného cestovno u kancelário u
Poistením sú kryté nároky cestujúcich voci cestovnej kancelárii v zmysle zákona č,. 17Ol2O18 Z' z'
aŽ do sumy 22.000 EUR.

okrem nárokov podl'a zákona c. 170ĺ2018 Z' z' v rozsahu podl'a poistnej zmluvy:o poistné plnenie vo výške zaplatenej zálohy alebo ceny zaplatenej za slużby cestovného
ruchu, ktoré nie suzájazdom ani spojenou sluŽbou cestovného ruchu a spocívajú v ubytovaní
so stravovaním i ubytovaní bez d'alŠĺch sluŽieb, ak sa neuskutoÖnili,o poistné plnenie vo výške rozdielu medzi cenou zaplatenou cestovnej kancelárii a cenou
čiastocne poskytnutej sluŽby cestovného ruchu, ktorá nie jie zájazdom ani spojenou sluŽbou
cestovného ruchu a spočíva v ubytovaní so stravovaním / ubytovaní bez d'alších sluŽieb, ak
táto sluŽba bola poskytnutá len čiastočne'

Poistením sú kryté uvedené nároky cestujúcich voči cestovnej kancelárii, neupravené zákonom č.
170ĺ2018 Z'z. aŽ do sumy 12.000 EUR

Poistenie platí len pre zĄazdy a ubytovanie so stravov aním l ubytovanie bez d'alŠích sluŽieb, zakúpené
v termĺne 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.-15.1O.2o2O na mobilnom tel. č:'++421i9o4 Bśis 605,
alebo e-mailom na adrese: majetok.likvidacia@union.sk

Svoj oprávnený nárok musí cestujúci uplatniť u poist'ovatel'a v lehote 6 mesiacov od vzniku poĺstnej
udalosti, inak jeho nárokzaniká.
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