
ERV 
You travel. We care 

Europäische Reiseversicherung AG 
se sídlem v Mnichově jednající prostřednictvím  

Pobočky v Polsku 
potvrzuje, že na žádost 

touroperátora a podnikatele usnadňujícího nabývání 
spojených cestovních služeb 

Nowa Itaka, 
společnosti s ručením omezeným, 

se sídlem ul. Reymonta č. 39, 45-072 Opole 
 
vystavil dne 16. srpna 2018 pojistnou záruku č. G/2018/2001015 na částku 260 000 000 PLN, splňující 
požadavky zákona o souborných službách a spojených cestovních službách ze dne 24. listopadu 2017 
(Sb. z. z roku 2017 ust. 2361), Nařízení ministra rozvoje a financí ze dne 27. prosince 2017 (Sb. z. 
z roku 2017 ust. 2507), jejíž příjemcem je maršálek Opolského vojvodství. 
 
Předmětem záruky je: 

• zaplacení částky nezbytné k pokrytí nákladů na pokračování souborných služeb nebo nákladů 
na návrat do vlasti, zahrnujících zejména dopravní náklady a náklady na ubytování, rovněž 
včetně, v odůvodněné výši, náklady cestujících, pokud odběratel, v rozporu se 
svou povinností, toto pokračování nebo návrat do vlasti nezajišťuje; 

• vrácení částek zaplacených z důvodu platby za souborné služby nebo každou zaplacenou 
službu podnikatele usnadňujícímu nabývání spojených souborných služeb, pokud z příčin 
týkajících se odběratele nebo osob, které jednají jeho jménem, souborné služby nebo 
kterákoliv služba zaplacená podnikateli usnadňujícímu nabývání spojených souborných 
služeb nebyla nebo nebude zrealizována; 

• vrácení části plateb uhrazených za souborné služby odpovídající části souborné služby nebo 
za každou službu zaplacenou podnikateli usnadňujícímu nabývání spojených cestovních 
služeb odpovídající části služby, která nebyla nebo nebude zrealizována z příčin týkajících se 
odběratele nebo osob, které jednají jejich jménem,  

pro případ platební neschopnosti povinného, příslušně podle ustanovení zákona o souborných 
službách a spojených cestovních službách ze dne 24. listopadu 2017 (Sb. z. 2017 ust. 2361).  
 
Období platnosti záruky: od 16. září 2018 do 15. září 2019 
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