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Pojišťovna

Union poistbvňa, a. s', pobočka pro Českou republiku
Španělská 77012
1 20 00 Praha 2 - Vinohrady
lČo:zązozlgo C íslo
DlČ: CZ68301 5587

GARANCNI LIST

IJnion GARAlĺcruĺ LlsT
CK: GLOBTOUR GROUPj, a.s.
ICO: aS 894172
Pojistná smlouva č. ĺ1l"'6'3955Poisťovňa

V případě pojistné události (úpadek CK) Union poisťovňa, a.s., Karadžič,ova 10, 813 60 Bratislava,
Slovenská republika, lOo: 31 322 051 poskytne cestujícímu:

ve smyslu zákona č. 17012018 Z' z'
. repatriaci, je-li součástí zájezdu,
r pojistné plnění ve výši zaplacené zálohy nebo ceny zaplacené za zájezd, jestli se zájezd

neuskutečnil,
o pojistné plnění ve výši rozdĺlu mezi cenou zaplacenou cestovní kanceláři a cenou cástečně

poskytnutého zájezdu,jestli byl zájezd poskytnutý pouze zčásti'
Pojištěním jsou kryty nároky cestujĺcích vůči cestovní kanceláři ve smyslu zákona č,. 1701201B Z. z'
aŽ do částky 2.070.000,- EUR.

Kromě nároků podle zákona č,. 17012018 Z. z' v rozsahu podle pojistné smlouvy:
. pojistné plněnĺ ve výši zaplacené zálohy nebo ceny zaplacené za sluŽby cestovního ruchu,

které nejsou zájezdem ani spojenou sluŽbou cestovního ruchu a spočívají v ubytování se
stravováním / ubytování bez dalších sluŽeb, jestli se neuskutečnily,

o pojistné plnění ve výši rozdĺlu mezi cenou zaplacenou cestovní kanceláři a cenou částeöně
poskytnuté sluŽby cestovního ruchu, která není zájezdem ani spojenou sluŽbou cestovního
ruchu a spoÖívá v ubytování se stravováním / ubytovánl bez dalších sluŽeb, jestli tato sluŽba
byla poskytnuta jen zcásti.

Pojĺštěním jsou kryty uvedené nároky cestujících vůci cestovní kanceláři, neupravené zákonem č.
170ĺ2018 Z' z' aŽ do částky 630.000,_ EUR

Pojištěníplatípouze prozájezdy a ubytovánĺse stravováním / ubytováníbezdalších sluŽeb, zakoupené
v termínu od 01'1 1.2019 do 31.10.2020.

Pojištění se vztahuje na zájezdy i na ubytování se stravováním / ubytování bez dalŠích sluŽeb
GLOBTOUR GROUP a.s. prodané prostřednictvím GLOBTOUR GROUP a.s. _ organizační sloŽka,
Lazarská 13ĺ8,120 00 Praha 2, lco 27214 o52.

Pojistnou událost lze oznámit písemně na výše uvedené adrese, resp. V pracovní době telefonicky na
čĺslo: ++421-2-20815 9'l1, od 1.6.2020 do 15.10.2020 na mobilní tel. ě: ++421tg04 B95 605, nebo
elektronickou poŠtou na ad rese : majetok. likvidacia@u nion. sk.

Svůj oprávněný nárok musícestující uplatnit u pojistitele ve lhůtě 6 měsícŮ od vzniku pojistné
události, jinak jeho nárok zaniká.
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Poist'ovňa
Unĺon poist'ovňa, a.s,

KaradŽičova 10,813 60 Bratislava
řed ku neŽivotního pojištění
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