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Pojistná smlouva č. 1710190í31

Generali Pojišt'ovna a.s',
se sÍdlem Bělehradská 299/132, Vinohrady, 12O 84 Praha 2, Česká republjka'
lČo: 61859869, zapsaná V obchodním rejstříku Vedeném Městským soudem V Praze, spis' zn. B 2866,
spoleČnost je ělenem Skupiny Generali, zapsané V italském registru pojiŠt'ovacich skupin, Vedeném |VASS'
Zastoupena llonou Šilhanovou' senior manaŽerem a Lenkou Ekrtovou, produktovým manaŽerem seniorem
(dále jen''pojistitel'')

a

MMM TouŤ cz s.ř.o.'
se sídlem: olomoucká 774, 569 43 JeVíčo,
zapsaná v obchodním rejstříku Vedeném Krajským soudem V Hradci Králové spis' zn c 43343
lČo: 07881738'
zastupuje KaÍel PospíŠil,
(dále jen ''pojjstn ík' pojiŠtěný")

uzavírají tuto

pojistnou smlouvu na pojištění
záruky pro případ úpadku cestovní kanceIáře

1. ÚvodnÍ ustanovení
1.1 Tato pojistná smlouva se řídí VŠeobecnými po.Jistnými podmínkami pro pojištěnízáruky pro

případ Úpadku cestovní kanceláře (VPP UcK2018/02) dále jen ''VPP UcK 2018/02''' sazebníkem
administrativních poplatků, zákonem č. 159/1999 sb', o něktených podmínkách
podnikáni a o výkonu něktených Čjnností V oblasti cestovního ruchu V platném znění
(dále jen ''zákon č. 159/1999 Sb.'') a zákonem Ó' 8912012 Sb'' obČanský zákoník V platném

znění (dále jen "občanský zákoník")'
1'2 Toto pojiŠtění se sjednáVá jako škodové'

2. Pojistné nebezpečÍ
PojiŠtěnÍse sjednáVá pro případ' kdy cestovní kancelář (dále jen ''pojiŠtěný'') z důVodu

sVého Úpadku:

a) pojiŠtěný z důvodu svého Úpadku neposkytne sVému zákazníkovi repatriaci,
pokud je odpovědný za přepravu:

b) pojiŠtěný z důVodu sVého úpadku neVrátí sVému zákaznikovi zaplacenoU zálohu

nebo cenu zájezdu Včetně ceny zaplacené za poukaz na zIezd V případě

neuskutečněn í Zájezdu ;

c) pojiŠtěný z důVodu svého úpadku nevrátí svému zákaznÍkovi rozdíl mezi zap]acenou

cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu V případě, že se z ezd uskuteČnil
pouze z části'



3. Pojistná událost
3'1 Pojistnou událostÍje skuteČnost uvedená V Čl' 2 této pojistné smlouvy' je-li s níspojen
Vznik povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plněni'
3'2 opráVněnou osobou je zákazník cestovní kanceláře' jakoŽ i dŽitel poukazu na
zájezd' kterému V důsledku po]istné události Vznikne práVo na pojistné plněnÍ.

4. Limit pojistného plněni
Limit pojistného plnění na celou pojistnou dobu činÍ 1 000 000 Kč'

5. Pojistné' jeho splatnost a způsob placení
5' 1 Jednorázové pojistné za sjednanou pojistnou dobu Činí činí 40 000 Kč.
5'2 Pojistné se pojistnÍk zavazuje uhradit na ÚČet pojistitele Č' 1405325127 00, Vedený u

Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia a's' pod Vs Čísla pojistné Smlouvy ke dni
uvedenému Ve faktuře předané pojistníkovi současně s touto smlouvou'

6. Spoluúčast, jejÍ splatnost, způsob placení a výnos
6.1 SpoluÚČast za sjednanou pojistnou dobu Činí 500 000 KČ'
6.2 SpoluÚcast se pojistník zavazuje uhradit na ÚČet pojišt'ovny čÍs|o 140522912700,
Vedený u Unioredit Bank Czech Republic and Slovakia a's' pod Vs Čísla pojistné smlouvy'
spoluÚČast je splatná ke dni uvedenému ve faktuře předané pojistníkovi nebo formou
bankovnízáruky k datu Shodnému s datem splatnosti spoluÚČasti'
6'3 Pojistitelje povinen nejpozději do 15' 2' kaŽdého roku předloŽit pojiŠtěnému pÍsemné
zÚČtování Částky sloŽené na jeho Úěet jako spoluÚČast a převést na ÚČet pojištěného
Výnos z nepouŽité částky spoluúčasti Ve VýŠi 0'05 % p'a'
6.4 Pojistitel Vrátí sloŽenou spoluÚčast na Účet pojistníka po předloŽení následujícÍch dokladů:
6.4.1 pojistky od jiného pojistitele s navazující pojistnou ochranou' nebo
6'4'2 vyrozuměn í/rozhodnUtÍ z Živnostenského Úřadu o přerušen í/ukončen í koncese na provozováni
cestovní kanceláře' spolu S

a) čestným prohláŠenim' Že pojiŠtěný nemá Žádné Vybrané zálohy za Vlastní
zájezdy dle zákona č' 159/1999 Sb' a Že VŠechny zájezdy Vztahující se k této
pojistné smlouvě 1710190131 byly jiŽ řádně rea|izovány ' a
b) Výpisem z bankovního ÚČtu deklarujícím Vrácení případně Vybraných záloh od
klientů pojjstn íka.

7. Poěátek pojištění' pojistná doba
7 '1 PojištěníVzniká dnem nabytí práVní moci rozhodnutí o udělení koncese k
provozovánícestovní kanceláře pojištěnému nejdříVe VŠak dnem následujícím po
Zaplacení pojistného (resp- jeho prvnísplátky) a spoluÚčasti (resp' její prvnisplátky).
7.2 PojištěnÍ se uzavÍrá na 1 rok.

8. oznámení škodné a pojistné události
8.1 V případě vzniku Škodné událostije opráVněná osoba povinna písemně pojistiteli
oznámit, Že došlo ke škodné události' přiČemŽ písemná forma oznámeni se
nevyŽaduje v případě, kdy pojistník neposkytne neposkytne zákazníkovi repatriaci.
V zahraniČí do České republiky'

oznámenÍ provede opráVněná osoba na nÍŽe Uvedenou kontaktníadresu



Europ Assistance s. r.o.

Na Pankrácj 16581121, Nusle' 140 00 Praha 4
tel.: (+420) 221 586 660
tax: 9a2n1221 860 100
e-mail: operations@europ-assistance.cz

8'2 Pojistník je povinen oznámit pojistiteli bez zbyteČného odkladu písemně Vznik

pojistné události. Písemné oznámeni musí být podepsané statutárním orgánem společnosti.

8.3 Plnění smlouvy VyŽaduje V případě škodní událostí předáVániosobnich Údajů o opráVněných

osobách pojistiteli' Pojistitel se zavazu]e zpracováVat tyto osobni údaje V souladu s přísluŠnými

práVními předpisy a dodžovat VeŠkeré zákonné povinnosti při zpracování osobních údajů.

Pojistitel prohlaŠuje' Že uČinil VeŠkerá technická a organizačníopatření k zabezpečení ochrany

osobních Údajů a zavazuje se tato opatření udrŽovat po celou dobu zpacování. BliŽŠí informace

o zpracování osobních údajů jsou upraveny V Příloze Č' 4 této pojistné smlouvy.

Po.iistník se zavazuje seznámit sVé zákazníky se StruÓnou informací o Zpracováníosobních
Údajů ' a to zveřejněnim na svých internetových stránkách nebo jiným prokazatelným způsobem'

9. Prohlášenípojistníka
Po]istník prohlašu)e,Že převzal a před Uzavřením po.iistné smlouvy jsem byl seznámen se VŠemi

ustanoveními této pojistné smlouVy' VČetně VŠech příloh a pojistných podmÍnek - Všeobecné
pojistné podmínky pro pojištěnízáruky pro případ Úpadku cestovní kanceláře (VPP UcK
2018/02), jejich obsahu rozumi a s rozsahem a podmÍnkami pojiŠtění souhlasi.

Pojistník pÍohlaŠuje, Že pojistiteli sdělil před uzavřením pojistné smlouvy VŠechny sVé pojistné

potřeby a poŽadavky, tyto byly pojistitelem zaznamenány a Žádné dalŠí nemá' Pojistnik prohlašuje

Že nabízené pojiŠtění odpovídá jeho poŽadavkům a pojistnému z{mu. Zároveň prohlašujie Že mu

byly pojistitelem Úplně zodpovězeny VŠechny jeho dotazy k sjednáVanému pojiŠtění' Pojistník se
zavazqe plnit povinnosti uvedené V po.iistných podmínkách a je si Vědom, Že V případě jejich

porušení ho mohou postihnout nepřízniVé následky (např. zánik pojiŠtění' sníŽení nebo

odmÍtnutí pojistného plněn í)'

Pojistník prohlašuje, Že ho po]istitel Upozornil' Že se pojiŠtění neřídíjen uzavřenou pojistnou

smlouvou, ale také pojistnými podmínkami' na které smlouva odkazuje. Je si Vědom,

Že má Věnovat pozornost pojistným podmínkám' nebot'práVě pojistné podmínky

Vymezují, co je pojiŠtěno proti kterému nebezpečí' ve kteých případech pojistitel poskytne

pojistné plnění a jakým způsobem se urČuje Výše plnění- Pojistník byl pojistitelem upozorněn'

Že V případě porušenísmluvních povinností ho mohou postihnout nepřízniVé následky z toho

VyplýVaiícÍ

Pojistník zproŠt'uje pojistitele mlČenliVosti o uzavřeném pojiŠtění a o případných Škodných událostech

Ve Vztahu k zajistiteli pro potřeby zajištěni pojistitele. V přÍpadě Vzniku Škodné události dále:

a) pojistník Zprošt'uje státnízastupitelství' policii a dalŠí orgány činné V trestním řízení' hasičský

záChranný sbor, lékaře' zdravotnická zařizen í a záchrannou sluŽbu povinnosti

m!Čen1iVosti;

b) pojistnik zmocňuje pojistitele' resp' jím pověřenou osobu' aby Ve VŠech řÍzeních probíhajícÍch

V souvislosti se Škodnou události mohli nahlíŽet do soudních' policejních, případně

.|iných úřednich spisů a Vyhotovovat z nich kopie či Výpisy;



c) pojistník zmocňu.ie pojigtitele k nahtédnutÍ do podkladů jiných pojiŠt'oven V souvislosti se

Šetřením Škodných událostí a S Výplatou pojistných plnění'

Pojistník souhlasí s tím, aby pojistitel sděloval osobám opráVněným k přijetí po.iistného

plnění (např' V souvislosti se zřízením zástavniho práVa k pohledáVkám Z pojiŠtění) informace

týkajicí se pojištěni sjednaného pojistnou smlouvou a V tomto rozsahu ho zproŠt'uje

povinnosti mlčenlivosti'

Výše uvedené souhlasy a zmocnění po.iistník Uděluje iVe Vziahu k jiŽ dříVe sjednaným

pojiŠtěním a Vztahují se j na dobu po smrti pojistníka nebo po zániku pojistníka, 'ie-li práVnickou

osobou.

Pojistník prohlaŠu.je, Že VŠechny Údaje, které sdělil pojistiteli (zejména ty' které jsou uvedené V

pojistné smlouVě), jsou pravdivé a Úplné' Pokud pojistnÍk Údaje nenapsal Vlastnoručně, stvrzuje,

Že je ověřil a jsou pravdivé a Úplné. Pojistník se zavazuje bez zbyteČného odkladu oznámit

VŠechny jejich případné změny (Včetně změn osobních Údajů) a je si Vědom přip' negativnÍch

následků nenahláŠení změn (zejména při dorUČoVání korespondence).

Pojistník prohlaŠuje, Že byl informován o zpracováníosobnich Údajů a Že podrobnosti

týkající se osobních Údajů jsou dostupné na Www'generali'cz V sekci osobní údaje a

dále V obchodnÍch místech pojistitele' Pojistník se zavazuje, Že V tomto rozsahu

informuje iopráVněné osoby' Dále se zavazuje, Že pojistiteli bezodkladně oznámí

pripadné změny osobnich údajů

Pojistník zároveň prohlaŠuje, že preuzal dokument s názvem ''Struěná informace o

zpracování osobních Údajů'', ktený je přilohou Č' 4 této pojistné smlouvy'

Pojistník souhlasí s tím' aby pojistitel:

1) poté' co pojistník učiní prohláŠení' případně oznámí' Že se nacházi V Úpadku' či

2) poté' co na sebe pojistník podá insolvenČni náVrh k insolvenČnímu soudu, Či

3) poté, co bude insolvenčním soudem Vydáno rozhodnuti o úpadku (pravomocné usneseni

soudu), sděloval informace o výŠi sjednaného limitu pojistného plnění a o poČtu a Výši

uplatněných nároků na pojistné plnění z této pojistné smlouvy'

4) poté, co třetí osoba podá insolvenční náVrh k insolvenčnímu soudu' sděloval osobám'

které u pojistitele uplatnily nárok na pojistné plnění, inÍormace týkající se po'iiŠtěnísjednaného

touto pojistnou smlouvou, zejména informace o sjednané VýŠi limitu pojistného plnění

a o počtu a VýŠi uplatněných nároků na pojistné pIněnÍ Z této po]istné smlouvy'

Pojistník souhlasi s tím, aby pojistitel Zařadil obchodnífirmu Úméno a příjmenífyzické osoby -

podnikatele) a sídlo (místo podnikání) do seznamu cestovních kanceláří, které mají sjednáno

pojiŠtění záruky pro případ Úpadku cestovní kanceláře' Vedeného pojistitelem. Zároveň

souhlasím s uveřejněnim všech uvedených Údajů (např' na internetu)'

lnformace o platném právu a řešenÍ stížností
Pojistná smlouva se řídÍ práVním řádem České republiky' pojistné podmínky jsou Vyhotoveny

V českém jazyce a pojistitel s klienty komunikuje a podáVá jim informace V Českém jazyce,

pokud se V konkrétním případě na Žádost klienta nedohodnou jinak

V případě nespokojenosti se s případnou stíŽností můŽete obrátit na pojistitele také



l
elektronicky, a to na e-mailovou adresu stiznosti.cz@generali'com. V případě' Že pojistník nenÍ

spokojen s Vyřízením stíŽnosti, nesouhlasí s ním nebo neobdžel reakci na svoji

stíŽnost, můŽe se obrátit na kancelář ombudsmana spoleČnosti Generali PojiŠťovna a's.

Se stíŽností se můŽe pojistník obrátit také na Českou národnÍ banku' Na Příkopě 28' 115 03 Praha 1,

která je orgánem dohledu nad pojišt'ovnictvím'

DalŠí informace o způsobu Vyřizován í stíŽností také ziskáte na internetových stránkách

www.generali cz.
V případě Sporu z pojistné sm|ouvy jsou k jeho rozhodnutÍ přísluŠné obecné soudy'

10. Závéreénáustanovení
1o' 1 Tato pojistná smlouva se Vyhotovuje Ve 2 ste.jnopisech, z nicnŽ každý má platnost

originálu pojistné smlouvy. Pojistitel a pojistnÍk obdrŽí kaŽdý po jednom stejnopisu

této pojistné smlouvy'
10'2 Nedílnou souČástí této smlouvy jsou:

Příloha Č' 1 : VPP UcK 2018/02

Příloha č' 2: Faktura na úhradu pojistného

Příloha č. 3: Faktura na Úhradu spoluÚčasti

Příloha č. 4: Stručná informace o zpracováníosobních údajů

1o'3 VeŠkeré změny a dodatky této smlouvy musí mít písemnou formu'

v prazedne...... .i) 1 igii,

Generali PojiŠťovna a's' MMM Tour

Karel Pospíšil
jednatel

/ ,(/"": I
lloná silhánová
senior manaŽer produktový manaŽer senior


