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Poistná c 26-6
Poisrovňđ

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

v zmysle zákona c. 17012018 Z. z'
. repatriáciu, ak je sÚcast'ou zájazdu,
o poistné plnenie vo výške zaplatenej zálohy alebo ceny zaplatenej za zĄazd, ak sa zájazd

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

čiastočne poskytnutéhozájazdu, ak bol zájazd poskytnutý len sčasti,

Poistením sú kryté nároky cestujÚcich voci cestovnej kancelárii v zmysle zákona c. 17ol2o18 Z. z.
aŽ do sumy 92.000 EUR.

Poistenie platí len pre zá)azdy zakÚpené v termíne od 0'ĺ .01 .2O19 do 31 .12.2019

Poistnú udalost' je moŽné oznámiť pĺsomne na vyššie uvedenej adrese, resp. V pracovnej dobe
telefonicky na čísle: ++421-2-208'l5 911, od'ĺ'6.-15.10.2o19 na mobilnom tel. č: ++421l904 8si5 605,
alebo e-mailom na adrese: majetok.likvidacia@union.sk

Svoj oprávnený nárok musí cestujÚci uplatniť u poisťovatel'a v tehote 6 mesiacov od vzniku poistnej
udalosti, inak jeho nárok zaniká.
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GARANcNÝ LlsT

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri
okresného súdu Bratislava l, odd, Sa, vl. č.383/B

Císlo poistnej zmluvy 26-6100
Poisťovňa

IJnion GARAľGľĺÝ LlsT
GK: Royal Travel Group s.r.o.
PoiStná zmluva č. 26_6í00

PoĺsloVňa

V prípade poistnej udalosti (úpadku CK) v zmysle zák. č,.281ĺ2001 Z'z:
. Union poisťovňa, a.s., KaradŽičova 10, 813 60 Bratislava, Slovenská republika,

poskytne objednávatel'ovi zájazdu poistné plnenie vo výške ceny neposkytnutého zájazdu,
maximálne do výšky uhradenej ceny za zájazd alebo uhradenej zálohy za zájazd.

. V prípade, Že objednávatel'ovi zĄazdu nebude poskytnutá ním zaplatená doprava, z miesta
pobytu v zahranicí na územie Slovenskej republiky, Union poisťovňa, a.s. uhradĺ náklady na túto
dopravu, ak je táto súčasťou zájazdu, vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do
odchodu

. v prípade, Že objednávatel'ovi nevráti cK rozdiel medzi zaplatenou cenou zájazdu a cenou
čiastoöne poskytnutého zĄazdu, Union poisťovňa, a.s. uhradí tento rozdiel objednávatel'ovi
zájazdu.

Poistná zmluva platí len pre zĄazdy zakÚpené v termíne od 14'12'2018 do 31'12.2018 a je platná len
pre osoby prihlásené nazájazd'
Poistnú udalosť je moŽné oznámiť písomne na vyššieuvedenej adrese, resp. V pracovnej dobe
telefonicky na čísle: ++421-2-20815 911, alebo faxom na čísle: ++421-2-5342 1112, od 1.6.-
15.10.2018 na mobilnom tel' i,| ++421lg04 895 605, resp' aj iným spÔsobom.

Union
V zmysle Zákona o zájazdoch, podmienkach podnikania
cestovných kancelárií a cestovných agentúr č.28112001
Z.z., poistných podmienok poistnej zmluvy, sú poistením
kryté nároky voči CK: Royal Travel Group s.r.o., lCo:
50 516 493 aŽ do sumy 92.000,- EUR uplatnené v
Union poisťovni, a.s. do 30 dní odo dňa, v ktorom mal
byt'zĄazd skončený.
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