
Pojistník (pojištěný)
Název CK IČO:

Adresa CK

Pojistná událost – úpadek

Pojistnou událostí je úpadek cestovní kanceláře, z důvodu kterého cestovní kancelář:
1. neposkytne Oprávněné osobě přepravu z místa pobytu do místa odjezdu nebo do jiného místa, na němž se Pojištěný s Oprávněnou osobou dohodl, pokud 

je tato přeprava součástí zájezdu;
2. nevrátí Oprávněné osobě zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd v případě, že se zájezd neuskutečnil či 

neuskuteční; nebo
3. nevrátí Oprávněné osobě rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil pouze z části.

Oprávněná osoba

Oprávněnou osobou je zákazník cestovní kanceláře, který uzavřel s cestovní kanceláří smlouvu o zájezdu, nebo osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva 
uzavřena, anebo osoba, které byla smlouva postoupena, a které v důsledku pojistné události vzniklo právo na pojistné plnění.

Pojistné nebezpečí

Úpadek pojištěného, v důsledku kterého vznikne pojistná událost.

Pojistná doba
Od (Datum začátku pojistné doby) Do (Konec pojistné doby)
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POjistka 
k pojistné smlouvě o pojištění

Záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Pojištění se řídí zákonem č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon 
č. 159/1999 Sb.“), zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), Všeobecnými pojistnými podmínkami pro případ úpadku 
cestovní kanceláře (dále jen „VPP ZUCK 2018“) a pojistnou smlouvou č.  uzavřenou mezi pojistitelem a pojistníkem, tj. cestovní kanceláří  
(dále jen „Pojistná smlouva“).

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí
530 02 Pardubice, Česká republika
IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761
Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl B, vložka 567.
tel.: 466 100 777, fax: 467 007 444,
e-mail: info@csobpoj.cz, www.csobpoj.cz 
(dále jen „pojistitel“)

V Pardubicích dne 
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