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Po|ištění se řídí zákonem č. 159n999 Sb,, o něklerých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějŠÍch předpisŮ (dále jen ,,Zákon

č. 159/1sgg Sb,,,), zákonem č,8gl2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,občanský zákoník"), VŠeobecnými poiistnými podmínkami pro případ Úpadku

cestovní kanceláře (dále jen ,,vpp zucK 2018) a pojistnou smlouvou č, 80707026í5 uzavřenou mezi pojistitelem a pojistníkem, tj. cestovní kanceláří

(dále jen ,,Poiislná smlouva").

V případě, že pojistitel po ukončení šetření pojistné události zjistí, že íinanční částka na Úhrady zákazníkŮm v celém rozsahu překraČuje limit pojistného plnění

sjóoňaný v pojiitné smlouvě, poskytne záitazníxům pojistné plnění z peněžních prostředků, které obdrží z garančního fondu, Plnění s vYuŽitím ProstředkŮ

garančního íondu je splatné do 60 dnů od skončení šetření pojistné události pojistitelem.

NázeV cK
PRO TRAVEL CK, s.r.o.
Adresa cK
Plzeň 3, Jižní Předměstí, Prokopova 237l23

Pojistnou událostí je úpadek cestovní kanceláře, z důvodu kterého cestovní kancelář:

] . nepgskytne gpŮvněné osobě přepravu z místa pobytu do místa odjezdu nebo do jiného místa, na němž se Poiištěný s OPrávněnou osobou dohodl, Pokud

je tato přeprava součástí zájezdu;

2. nevrátí'Oprávněné osobě záplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz nazájezd v příPadě, Že se zájezd neuskuteČnil Či

neuskuteční; nebo

3, nevrátí 0právněné osobě rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskyinutého zájezdu v případě, Že se zájezd uskuteČnil Pouze z Části.

a v případě zprostředkování spojené cestovní služby:

1. nevrátí Oprávněné osobě veškeré platby, které od ní obdržela; nebo

2. neposkytne gprávněné osobě přepravu l místa pobytu do místa odjezdu nebo do jiného místa, na němž se Pojištěný s 0Právněnou osobou dohodl, Pokud

je odpovědná za přepravu.

V případě pojistné události pojistitel poskytne zákazníkovi:

t ,' iepatriaói, tedy zabezpeč? zákainírovi přepravu z místa pobytu do místa odjezdu nebo d0 jiného místa, na němž se cestovní kancelář se zákazníkem

oorroola, po1uo 1e tató přeprava součáótí zájezdu,včetně nezbytného ubytování a stravování do doby odjezdu i v případě, Že se poiiŠťovně nePo.daří do

12 hodiň'po oznámení škodné události průúazně ověřit u odpóvědného zástupce cestovní kanceláře, že došlo k pojistné události. Zajistili si zákazník

piepruuu včetně neznpného ubytování a stravování na vlastni náklady, poslqtne mu po,jišťovna peněžní plněnÍ pouze do dŠe, jakou bY musela vYnaloŽit,

pokud by přepravu, uúytování aitravování zajišťovala sama, Pojišťovna může zákazníkovi poskfinout pojistné plnění ve íormě ÚhradY sluŽeb, na základě

kterých zákazník pokračuje ve svém z,$ezdu,

2. plnění za služby cestovního ruchu, které mu nebyly poskytnuty z dŮvodu úpadku ceslovní kanceláře,
g. 'ptnoni 

ve výši rbzdílu mezi tím, co za zájezd zaptátit a hodnotou částečně poskytnutého zájezdu v případě, Že se zájezd uskuteČnil Pouze zČásti,

4. plnění ve yýši platby, kterou uhradil v případě zprostředkování spojených cestovnÍch sluŽeb.

Pojistné p|něníje splatné do 15 dnů 0d skončení šetření pojistné události pojistitelem,

Repatriace
V piípadě, žeVám cestovní kancelář nep6skytne z důvodu svého úpadku přepravu z místa pobytu

zpět do místa odjezdu, oznamte t0 neprodleně asistenční §lužbě,

Befundace nákladů
V ostatních případech oznamte pojistnou událost nejpozději do 3 měsíců od jejího vzniku. Na

oznámení učiněné po uvedené lhůtě nebude brán zřetel.
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