
— Počet nocí

Druh dopravy

Počet Cena Zľava (%) Spolu Počet Cena Spolu

€ 0,00 € 0,00

Počet Cena/os. Zľava (%) € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00 € 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00 €

€ 0,00 €

Dátum ......................................... Podpis objednávateľa .................................................. Podpis a pečiatka predajcu ................................................

Rezervačné číslo 

         uzatvorená v zmysle zákona č. 281/2001 Z. z. rezervačné číslo = variabilný symbol

OBSTARÁVATEĽ: Jana Šebej-Kovaľová - VIVE

Dubová 7, 080 01 Prešov

IČO: 37531701, DIČ: 1020976209, zapísaná v živn. reg. OÚ Prešov, číslo ž.r.: 707-5754

UniCredit Bank č.ú.:1480779002/1111 

IBAN SK93 1111 0000 0014 8077 9002, SWIFT CODE: UNCRSKBX 

Obstarávateľ sa zaväzuje obstarať pre objednávateľa a ním zastúpených spolucestujúcich zájazd.

Termín

Krajina pobytu Miesto pobytu

Počet osôb

             ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU  

Predajca (obchodný zástupca)

Miesto nástupu

OBJEDNÁVATEĽ:

Ubytovanie Typ stravovania v cene

Typ ubytovania

Meno a priezvisko Dátum narodenia Číslo cestovného dokladu Ulica, PSČ a mesto

Poznámka

Telefón: E-mail:

a ním zastúpení spolucestujúci:

Pobytová taxa osoba 12-18 rokov

Doplatok Uhradená

Objednávateľ podpisom tejto zmluvy o obstaraní zájazdu:

- prehlasuje, že je splnomocnený konať v mene všetkých uvedených cestujúcich osôb, ktoré ho splnomocnili k uzatvoreniu tejto zmluvy, prehlasuje, že ich oboznámi so 

všetkými informáciami k zájazdu a zároveň ručí za zmluvné záväzky spolucestujúcich ako za svoje vlastné;

- potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s informáciami v katalógu obstarávateľa (prípadne v dodatočnej písomnej ponuke zájazdu a služieb) a s rozsahom 

zjednaného poistenia zájazdov, zároveň potvrdzuje, že prevzal doklad o poistení zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie;

- potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil a bez výhrad súhlasí so všeobecnými zmluvnými podmienkami cestovnej kancelárie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy;

- prehlasuje, že súhlasí aby cestovná kancelária spracovávala osobné údaje uvedené v tejto zmluve v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v 

informačných systémoch cestovnej kancelárie pre jej potreby, a to aj v mene všetkých uvedených cestujúcich osôb, ktorí objednávateľa k tomuto súhlasu splnomocnili;

- berie na vedomie, že ním poskytované osobné údaje sú nevyhnutné na zabezpečenie alebo sprostredkovanie služieb cestovnej kancelárie, ktoré sú obsahom tohto 

zmluvného vzťahu a to: získavanie, zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, vyhľadávanie a prehliadanie osobných údajov uvedených v zmluve; využívanie 

osobných údajov cestovnou kanceláriou na kontaktovanie účastníkov zájazdu v súvislosti s objednaným zájazdom, a to v čase pred jeho začatím i po jeho skončení; 

využívanie osobných údajov cestovnou kanceláriou pri spracúvaní podkladov potrebných na obstaranie služieb, ktoré sú súčasťou zájazdu, a ich poskytovanie všetkým 

zmluvným partnerom cestovnej kancelárie, vrátane zahraničných ktorí poskytujú tieto služby, za účelom ich riadneho a včasného poskytnutia prostredníctvom 

cezhraničného toku do krajín destinácie alebo tranzitných krajín, a to i v prípade, že tieto krajiny nezabezpečujú dostatočnú úroveň ochrany za predpokladu, že poskytnutie 

týchto údajov je nevyhnutnou podmienkou realizácie objednaných služieb; využívanie osobných údajov cestovnou kanceláriou na riešenie všetkých ďalších otázok 

zmluvného vzťahu založeného zmluvou o obstaraní zájazdu;

- súhlasí so zasielaním pokynov k zájazdu a ďalších oznámení a informácií na uvedenú emailovú adresu.

Cestovná kancelária je poistená pre prípad úpadku podľa zákona 281/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov v Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska 

cestovná poisťovňa, v zmysle Všeobecných poistných podmienok pre poistenie zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie, číslo poistnej zmluvy č. 2405537706.

Poisťovateľ: Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, SR, IČO 35 709 332, zap. v ORSR Okr. 

súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č. 1325/B. Infolinka: 02 544 177 04, info@europska.sk, núdzová linka 24 h: +421-2-54417711. Poistník: Jana Šebej-Kovaľová - VIVE, 

Dubová 7, 080 01 Prešov, IČO 37531701. Poistení: objednávateľ a všetci účastníci zájazdu na vyššie uvedenej zmluve.

POISTENIE ZÁJAZDU PRE PRÍPAD ÚPADKU CK

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dohodnutú celkovú cenu podľa nasledujúcej kalkulácie.

Záloha Uhradená

Dospelá osoba na základnom lôžku Pobytová taxa osoba do 11 rokov

Dospelá osoba na prístelke Doprava

Dieťa na základnom lôžku Transfer

Dieťa na prístelke Miestenka

Dieťa bez lôžka

€

Dieťa bez nároku na služby Poistenie insolventnosti

Príplatok - stravovanie dospelá osoba Komplexné cestovné poistenie PLUS

Príplatok - stravovanie dieťa 
Celková cena:

Cena za služby Cena za služby

Apartmán Pobytová taxa dospelá osoba



Poistné Poistné Poistné Poistné

KCP KCP+ KCP KCP+

€27,50 €35,90 €54,70 €78,30

€39,50 €49,30 €71,90 €102,30

€41,50 €60,00 €81,30 €124,50

€56,00 €76,80 €120,00 €159,70

€75,00 €105,90 €154,10 €222,20

€99,00 €146,30 €185,30 €315,00

Doplňujúce informácie k poisteniu:

- Európou sa rozumejú všetky štáty v Európe a Turecko (platí pre poistenie CP+/KCP/KCP+)

- rodinou sa rozumie do 7 spolucestujúcich osôb uvedených na 1 zmluve (maximálne 2 dospelé osoby)(platí pre poistenie CP+/KCP/KCP+)

- maximálna dĺžka zájazdu 22 dní (platí pre poistenie KCP/KCP+) alt. 30 dní (platí pre poistenie CP+)

- osoby vo veku 70 rokov a staršie sú výlučne poistiteľné iba poistením CP+ alt. KCP+

POISTNÉ KRYTIE A LIMITY POISTNÉHO PLNENIA

Platnosť —

Dátum ......................................... Podpis objednávateľa ..................................................Podpis a pečiatka predajcu ................................................

€

SPROSTREDKOVATEĽ POISTENIA: Jana Šebej-Kovaľová - VIVE

Dubová 7, 080 01 Prešov

IČO: 37531701, DIČ: 1020976209, zapísaná v živn. reg. OÚ Prešov, číslo ž.r.: 707-5754

UniCredit Bank č.ú.:1480779002/1111 

IBAN SK93 1111 0000 0014 8077 9002, SWIFT CODE: UNCRSKBX 

Predajca (obchodný zástupca)

rezervačné číslo = variabilný symbol

             POISTNÁ ZMLUVA   
Rezervačné číslo 

Európa (jednotlivec) Svet (jednotlivec) Európa (rodina) Svet (rodina)

Cena zájazdu Cena zájazdu Cena zájazdu Cena zájazduPoistné KCP+ Poistné KCP+

ZMLUVNÉ STRANY

TYPY CESTOVNÉHO POISTENIA

Poisťovateľ: Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa 

Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, SR, IČO 35 709 332, zap. v ORSR Okr. súdu 

Bratislava I, oddiel: Sa, vl. č. 1325/B. Infolinka: 02 544 177 04, info@europska.sk, 

núdzová linka 24 h: +421-2-54417711.

Poistník: objednávateľ zájazdu na vyššie uvedenej zmluve, ak nie je uvedené inak.

Poistení: objednávateľ a všetci účastníci zájazdu na vyššie uvedenej zmluve, ak 

nie je uvedené inak.

Počet dní Poistné CP+ Počet dní Poistné CP+

Európa (jednotlivec) Svet (jednotlivec) Európa (rodina) Svet (rodina)

Počet dní Poistné CP+Poistné CP+Počet dní

1-11

12-22

23-30

1-11

12-22

23-30

1-11

12-22

23-30

1-11

12-22

23-30

€24,20

€32,80

€52,80

€33,10

€42,80

€82,90

€63,90

Asistenčné služby

15 000 €

Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia ECP VPP 2016 (ďalej len „ECP VPP 2016“). Poistník svojím 

podpisom potvrdzuje, že mu boli odovzdané a prevzal ECP VPP 2016 a súhlasí s nimi. Poistník zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že mu bol pred uzavretím poistenia 

odovzdaný a prevzal Informačný dokument o poistnom produkte.

Poistník dáva týmto poisťovateľovi súhlas: 

- so spracúvaním osobných údajov, ako aj osobitnej kategórie osobných údajov v informačnom systéme poisťovateľa a zaisťovateľa, na účely správy poistenia, na účely 

likvidácie poistných udalostí a na účely zaistenia, na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy 

- s poskytnutím osobných údajov tretím osobám na účely realizácie asistenčných služieb a zaisťovania - s cezhraničným prenosom osobných údajov, vykonávaným v 

prípade likvidácie poistných udalostí. 

Poistník týmto dáva poisťovateľovi osobitný písomný súhlas s cezhraničným prenosom osobných údajov, vykonávaným v prípade likvidácie poistných udalostí do krajín, 

ktoré nezabezpečujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Poistník je oprávnený odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov s tým, že účinky odvolania 

nastanú okamihom vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich z poistnej zmluvy.

Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že v zmysle zákona c. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej cinnosti a ochrane pred financovaním 

terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poistnú zmluvu uzaviera vo vlastnom mene.

V prípade, ak je poistník politicky exponovanou osobou v zmysle zákona c. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej cinnosti a o ochrane pred 

financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je povinný túto skutocnost oznámit poistovatelovi písomne pri uzatváraní poistnej zmluvy, ako aj pocas 

trvania poistnej zmluvy. Ak poistník túto skutocnost neoznámi, bude považovaný za osobu, ktorá nie je politicky exponovanou osobou. Poistník vyhlasuje, že si je vedomý, že 

poistné v tejto poistnej zmluve je kalkulované vrátane penažného plnenia v zmysle §32 zákona c. 186/2009 Z. z. o financnom sprostredkovaní a financnom poradenstve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Penažné plnenie je stanovené v zmysle Zákona NR SR c. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov. Poistník vyhlasuje a svojím podpisom potvrdzuje, že nie je osobou s osobitným vztahom k poistovatelovi v zmysle platného zákona o poistovníctve. V prípade, ak 

je toto vyhlásenie nepravdivé, poistník berie na vedomie, že táto poistná zmluva je v zmysle § 71 ods. 1 platného zákona o poistovníctve od pociatku neplatná

Vyhlásenie oprávneného zástupcu poistovatela: Vyhlasujem, že som osvedcil totožnost klienta podla dokladu totožnosti a vykonal a overil identifikáciu podla zákonac. 

297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej cinnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov.

Poistný produkt

1000 €

220 000 €

34 000 €

200 000 €

áno

700 €

14 000 €

220 000 €

17 000 €

100 000 €

áno

Celkové poistné

1000 €

14 000 €

220 000 €

34 000 €

áno

100 € 35 € 100 €Poistenie zmeškania dopravného prostriedku a oneskoreného návratu do vlasti

Poistenie batožiny

Poistenie pátrania a záchrany

Poistenie liečebných nákladov

Úrazové poistenie

Poistenie zodpovednosti 200 000 €

do 500 €

do 850 €

do 1200 €

do 1700 €

do 2650 €

do 3500 €

do 1200 €

do 1700 €

do 2500 €

do 3300 €

do 5000 €

€145,20

€193,50

€285,00

do 2400 €

do 3500 €

do 5000 €

do 7000 €

do 5000 €

do 6600 €

do 1000 €

do 3300 € €245,30

do 1700 €

do 2300 €

€165,50

€224,60

€66,70

€92,90

€111,70

nie

nie

áno, 90% sumy áno, 100% sumy 

áno, 100% sumy áno, 90% sumy

Poistenie storna

Poistenie pre prípad prerušenia cesty

CP+ KCP KCP+

€75,50

€147,00

€79,80

€117,00

€237,20

Cestovné poistenie PLUS (CP+)

Komplexné cestovné poistenie (KCP) a Komplexné cestovné poistenie PLUS (KCP+)

€350,00

€457,00

do 850 €

do 1700 €


