
Vážená paní Taylor,  

Z novin jsme obdrželi informaci, že jste podali žádost pro zahájení  insolvenční řízení.  

Dle zákona musíte mít pojištění proti úpadku dle paragrafu 651 v BGB. Toto pojištění má JT 

momentálně sjednané u Generali Pojišťovny AG. Všechny práva z tohoto pojištění zůstávají zcela 

chráněny.  

Cestovním garantem je konečný agent a místo kde bylo sjednané pojištění proti úpadku, tedy 

Generali pojišťovna AG.  

Ve jménu plné moci Generali Pojišťovny nyní potvrzujeme, že převezmeme všechny náklady vzniklé 

mezi JT a zákazníkem tedy i lety. To platí pro všechny, kteří již mají objednané zájezdy. Ze strany 

Generali pojišťovny budou převzaty všechny náklady v celém rozsahu.  

Časově omezené převzetí nákladů platí pouze pro: 

1. Cestující, kteří mají objednaný hotel s JT Touristik od 29. 9. 2017 včetně až do konce 

objednávky, v němž číslo 3. zůstane v této zprávě o převzetí nákladů nedotčené.  

2. Cestující, kteří cestují do destinace od 29. 09. 2017 včetně až do konce u JT objednaného 

zájezdu, v němž číslo 3. zůstane v této zprávě o převzetí nákladů nedotčené. 

3. Toto časově omezené převzetí nákladů platí zatím pouze pro cestující JT s odjezdovým datem 

do 14. 10. 2017. 

Prosím dbejte na to, že se všemi klienty JT bude zacházeno stejně a proto by neměl žádný hotel a 

žádný transfer nechávat zákazníky platit lokálně.  

Všechny náklady vzniklé před 29. 09. 2017 nepřebíráme. Pokud JT již zaplatilo zálohu za objednané 

služby, vycházíme z toho, že se JT za tyto služby převezme dodatečně zodpovědnost. 

V týdnu, který začíná 02. 10. 2017 se rozhodne, zda se časově omezené převzetí nákladů bude 

vztahovat i na cesty objednané do 31. 10. 2017. To bude řečené v dalším dopise.  

Časově omezené převzetí nákladů je omezené do 14. 10. 2017 a automaticky se neprodlužuje.  

JT v tomto časově omezeném převzetí nákladů nemá žádná práva a nároky vůči Generali Pojištění 

AG.  Generali si však vyhrazuje právo na finanční nároky vůči JT.  

 


