Klavzula za zavarovanje stroška odpovedi potovanja za BONUS TA Sergeja
Zubkov s.p.
Ta klavzula velja skupaj s Splošnimi pogoji za zavarovanje stroška odpovedi potovanja z oznako 01-OTP-01/20 (v nadaljevanju: splošni pogoji) in se nanaša
le na pogodbe o potovanju, ki so bile sklenjene pri zgoraj navedenemu ponudniku. Posamezne določbe iz pogojev se uporabljajo le, če niso vsebovane v tej
klavzuli in niso v nasprotju z njo.

1.

Predmet zavarovanja
Dodatno k 1. členu splošnih pogojev, štejejo za predmet zavarovanja tudi stroški, ki nastanejo zavarovancu (uporabniku turističnih storitev), ker je bil
zaradi nepredvidenih dogodkov prisiljen prekiniti že pričeto potovanje, vendar pod pogojem, da še ni izkoristil več kot 50% od predvidenega trajanja
potovanja. Navedena razširitev zavarovalnega kritja je veljavna le v primeru, če je bila zavarovalna pogodba sklenjena istočasno s sklenitvijo pogodbe
o potovanju.

2.

Obveznosti zavarovalca ob nastanku zavarovalnega primera
V odstopanju od 2.tk. 1.odst. 10. člena splošnih pogojev, mora zavarovalec (oz. njegov pravni naslednik) ob nastopu dogodka turistični agenciji
posredovati odpoved potovanja v pisni obliki v roku 7 dni od dneva, ko je nastal eden od vzrokov odpovedi, navedenih v 2. členu splošnih pogojev.

3.

Obveznost zavarovalnice
Maksimalna obveznost zavarovalnice po 11. členu splošnih pogojev je odvisna od števila dni med datumom dogodka in datumom nameravanega
pričetka potovanja , kot je določeno s splošnimi pogoji turistične agencije in znaša v primeru, ko je turistična agencija organizator potovanja:
Potovanja organizirana s strani agencije:
- do 30 dni pred odhodom - 10% cene aranžmaja
- od 29 do 22 dni pred odhodom - 20% cene aranžmaja
- od 21 do 15 dni pred odhodom - 30% cene aranžmaja
- od 14 do 10 dni pred odhodom - 50% cene aranžmaja
- od 9 do 4 dni pred odhodom - 80% cene aranžmaja
- od 3 dni do na dan odhoda - 100% cene aranžmaja.
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