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PoJI.tnj .mlouva 6,: 11 62620
•
•
•

Dob platno.tl pojistné .ml uvy: od 24.10,2013 do 31,12,2014,
Pojl tnádob:
cd 01,11,2013 do 31,12,2014,
Pojl ni
vztahuj n. z ~ zdy prcd n b h m "člnno.tI poJllm
mlouvy (poJI tn dob), I.d t.
pcJI ný u%Svf
mlouvu novou; pOJI t6nf
vz: huJ I na
~ zdy prod n pf d (lčlnno tI poJI.tné
.mlouvy, pokud
zájozd m u kuklčnlt b hem pojlltn doby,
POJI.tnou ud lo.tf j (JI' dek celtovnl kancel fe, z dClvodu ktel1 ho ce.tovnl kancel f:
a) nepc.kytne Zá znlkovl doprav&J z mlsta pobytu v zahr nlčl do ~ .ké " p&Jblky, pok&JdJe tato doprava
.0uO .tl Zájezdu,
b) nevrátl zákaznlkovl zaplacenou Zálohu nebo cen&Jzájezdu v pf/p 41 te se zájezd neuskutečnil, nebo
c) n vr tI zákaznlkovl rozdll mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou čá.tečné po.kytn&Jtého zájezd&J
v pf/pad6 te II zájezd &J.kutečnll pouze zčá.ti,
V pf/p 41 poJi.tné &Jdálo.t! ve .my.'u pojistných podmlnek a pojistné .mlo&Jvy Unlon polsfovň.,
•••• :
•
po.kytne z kaznlkovl pojistn pln6nl ve výti ceny n.po kytnutého zájezdu, m xlmáln6 vi k do výte
uhr zeně ceny za záj zd a n ee uhrazen zálohy za záJ zd,
•
zab zpečl pfepr vu, pokud J
to p~ pr v lOučá tI ~ zdu, včetn nutného ubytováni a .travovánl do
doby odjezdu v pf/padě, te zákaznlkovi nebud. po kytnuta Jim uhr zena pf.prava z mf.
pobytu v
zahranlčf n (Jzeml ~etké rep&Jbliky, V pf/p 41 ,t.e k náhr dnI dopr vi bude použit Jiný druh dopr vy, n.!
byl dohodnutý v cestovnl .mlouvě, a nák dy na tuto náhradnf dopr vu budou nl!lf ne! cena, kterou za
neposkytnutou dopravu zákaznlk zaplatil, Union v pojlm m pln ni vzniklý rozdll zákaznlkovl dopratI.
Jestli!e sl zákaznlk zab zpečl dopravu, včetně nutného ubytovánI a stravovánI na vlastnI náklady, Union
zákaznlkovl uhrad. tyto náklady jen do vý ,jakou by musel vynalotit, jestli!
by dopravu, ubytováni a
stravováni zabezpečoval Union. Zákaznfk nemá nárok na tyto náklady, je tfíte náhr dnf dopravu včetně
nutného ubytovánI a stravováni zabezpečil Uníon a zákaznlk tuto náhradnf dopravu odmltl.
•
uhradl rozdff mezi uhrazenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu zákaznfkovi v
prfpadě, že CK nevrátf zákaznlkoví rozdU mezí uhrazenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého
zájezdu,
Ve smyslu Zákona O, 159/1999 Sb" pojistných ()odmfnek a oollstné smlouvy Jsou pojlltlnfm
OK: RIVIERA TOUR •• r.o.,
.

kryté nároky vClOi

Pojistnou událost je motné oznámit pfsemně na vý" uvedenou adresu, resp, v pracovnf době telefonicky na
č/slo: 844111211, ++421-2-20815911,
n ee faxem na člslo: ++421-2-53421112
a od 01,06,-15,10,2014 na
mobllnlm tel. č: ++421/904 895 605,
UlkaznJk J. povinen oznjmJt Un'onu vznJ pojistné udj'oetl v.'h
tě 2 mhicú ode dne, v n m! mil být
újezd ukoněen podle cestovnf smlouvy, Jinak njrok na pojistné pfn nf zanlkn ve .mY'lu
47, od ••• 4
Ukona Č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě.
V prlpadě, že v4echny nároky uplatněné zákaznlky z pojistných událosU vůči pojíětěnému přeséhnou pojistnou
částku, (limit pojistného plněni určený v pojistné smlouvě, prlpadně jejf zůstatek po vyplaceni pojístného plněni
za náhradnl dopravu v této pojistné době), vyplatl Uníon pojistné plněnI ve vý§j vypočitané jako podll límítu
pojistného plněni a všech oprávněně uplatněných nároků vyjádrených v Kč, vynásoben zákaznfkem
zaplacenou cenou služby. resp, zaplacenou zálohou za službu, která nebyla poskytnuta.
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