Číslo obchodního případu: 081680000002116A

Pojistka
k pojistné smlouvě č. 1710200132
na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře
Pojišťovna: Generali Česká Pojišťovna a.s.,
Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1,
IČO: 45272956, DIČ: CZ699001273,
je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka
B 1464, člen Skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin,
vedeném IVASS.
zastoupena Ilonou Šilhanovou , senior manažerem a Barborou Zvánovcovou, produktovým
jako pojišťovna
Pojištěný:

SMILEX s.r.o.
se sídlem Střední 1831/1, 702 00 Ostrava
IČO 05526264
jako pojištěný

Pojišťovna potvrzuje, že pojištěný uzavřel ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách
podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu v platném znění,
pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře.
Pojištění se sjednává pro případ, kdy pojištěný z důvodu svého úpadku ve smyslu § 6 odst. 1
a) neposkytne zákazníkovi repatriaci,
b) nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na
zájezd v případě neuskutečnění zájezdu, nebo
c) nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu
v případě, že se zájezd uskutečnil pouze zčásti,
d) pojištěný dle článku 2 bodu 2 VPPUCK-P z důvodu svého úpadku nevrátí svému zákazníkovi platby,
které od něj obdržel za službu/služby, která/které je/jsou součástí spojených cestovních služeb,
pokud služba/služby nebyla/nebyly poskytnuta/poskytnuty.
Pojištění se sjednává na dobu určitou.
Pojistná doba: od 01.11.2020 do 31.10.2021
Pojištění se řídí Všeobecnými podmínkami pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře
VPPUCK-P-01/2020 a pojistnou smlouvou.

Praha 11.11.2020
Digitálně podepsal
Barbora
Zvánovcová
Datum: 2020.11.11
21:36:50 +01'00'

Digitálně podepsal
Ing. Ilona Šilhanová
Datum: 2020.11.12
11:16:38 +01'00'

………………………………………………….
Pojišťovna
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