ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU

Vymazať formulár

uzavretá v zmysle zákona č. 281/2001 Z. z.

1. Obstarávateľ:

2. Objednávateľ:

3. Zastúpené autorizovaným predajcom:

TIP travel a.s.
Cestovná kancelária
Teplická 74, 921 01 Piešťany
IČO: 36250791, DIČ: 2020172187
IČ DPH: SK2020172187
(pečiatka autoriz. predajcu)

CESTUJÚCI / KLIENT

Okr. súd Trnava, odd. Sa, vl. č. 10254/T
Meno a priezvisko

Dátum narodenia

Národnosť

Ulica

Mesto

Telefón

E-mail

Číslo cest. dokladu

Nástup/výstup resp. odlet/prílet

PSČ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rez. číslo TIP travel 			

Názov ubytovania

Zloženie izieb

Krajina, miesto pobytu
Termín zájazdu

Doprava

od:

do:

ROZSAH SLUŽIEB

Kód zájazdu

Stravovanie bližší popis je uvedený v katalógu, resp.letáku CK

Poznámky

Položka

Katalógová cena

Zľava

Počet osôb

Spolu EUR

Dospelá osoba - základné lôžko
Dospelá osoba - prístelka
Dieťa do

r. - prístelka

Dieťa do

r. - 2. prístelka

Dieťa do

r. - bez služieb

Autobusová doprava
Letiskové a servisné poplatky, bezpečnostná taxa, transfer
Ostatné poplatky (pobytové taxy, víza, trajekty, iné…)

Letenka
Príplatok poistenie PLUS
Komplexné cest. poistenie od:

do:

Záloha EUR
Uhradené dňa:
Podpis CK

DOPLATOK

ZÁLOHA

Iné:

Termín úhrady:

0,00 €

SPOLU

Doplatok EUR
Uhradené dňa:

Podpis CK

Súhlas so spracúvaním osobných údajov: Zákazník súhlasí so spracovaním osobných údajov v rozsahu titul, meno,
priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa na účely ponúkania produktov a služieb CK a poskytovania
informácií o aktivitách CK a to počas trvania zmluvného vzťahu a po dobu 5 rokov od ukončenia platnosti zmluvných vzťahov.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu. Údaje
budú spracované v zmysle platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu.
a Rady (EÚ) 2016/679.

Súhlasím
Nesúhlasím

Súhlas so zmluvou: Zákazník svojim podpisom potvrdzuje, že súhlasí s rozsahom zakúpených služieb podľa tejto zmluvy, bližšie špecifikovanej
v katalógu CK, ktorý mu bol pred súhlasom so zmluvou k dispozícii v tlačenej alebo elektronickej forme. Ďalej potvrdzuje, že bol oboznámený
a súhlasí so zmluvnými vzťahmi uvedenými v katalógu, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou tejto cestovnej zmluvy. S uvedenými podmienkami súhlasia
i ďalšie spolucestujúce osoby v cestovnej zmluve, ktoré ho k prihláseniu zájazdu splnomocnili. Zákazník prehlasuje, že tieto osoby tiež oboznámi
so všetkými dôležitými informáciami k pobytu a zároveň ručí za zmluvné záväzky spolucestujúcich ako za svoje vlastné. Zákazník a všetky spolucestujúce osoby berú na vedomie, že CK v nevyhnutnom rozsahu spracováva osobné údaje potrebné k plneniu zmluvy a právne povinnosti v zmysle
platných právnych predpisov o ochrane osobných údajov.
Mesto a dátum 			

Podpis objednávateľa/klienta

Podpis autorizovaného predajcu

Odd. provízneho predaja CK > TIP travel a. s. | Teplická 74 | 921 01 Piešťany | 033 / 797 09 55 | dealeri@tiptravel.sk

Informácie o poistení a spracúvaní osobných údajov
Informácie k poisteniu insolventnosti CK
CK TIP travel a.s. (IČO 36 250 791)je poistená pre prípad úpadku podľa zákona 281/2001 Z.z. v Generali Poisťovňa, a.s.,
odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, v zmysle Všeobecných poistných podmienok pre poistenie zájazdu pre prípad
úpadku cestovnej kancelárie ECP- VPP-INS-2013, číslo poistnej zmluvy 2405811443.
Hlásenie poistnej udalosti zo zahraničia: Europ Assistance s.r.o., Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4, +421 2544 177 11
Hlásenie poistnej udalosti zo Slovenska: Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná
poisťovňa, Lamač.cesta 3/A, Bratislava, +421 2 544 177 04

Prehlásenie o informovanosti s poistnými podmienkami ECP
Poisťovateľ: Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava,
Slovenská republika, IČO 35 709 332, zap. v OR SR 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
Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú Všeobecné poistné podmienky cestovného poistenia ECP VPP 2016 (ďalej len
„ECP VPP 2016“). Klient svojím podpisom potvrdzuje, že mu boli odovzdané a prevzal ECP VPP 2016 a súhlasí s nimi. Klient
zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že mu bol pred uzavretím poistenia odovzdaný a prevzal Informačný dokument o poistnom
produkte.

Podpis objednávateľa ......................................................

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely
Súhlasím, aby Generali Poisťovňa, a. s., spracúvala moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, kontaktná adresa,
telefónne číslo a e-mailová adresa a kontaktovala ma na účely ponúkania produktov a služieb poisťovateľa a poskytovania
informácií o aktivitách poisťovateľa, a to počas trvania zmluvného vzťahu s poisťovateľom a po dobu 5 rokov od ukončenia
platnosti všetkých mojich zmluvných vzťahov s poisťovateľom.
Beriem na vedomie, že tento súhlas so spracúvaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania
na adresu sídla poisťovateľa alebo odvolania prostredníctvom webového sídla poisťovateľa. Podrobné informácie o mojich
právach ako dotknutej osoby a spracúvaní osobných údajov sú uvedené v zmluvnej dokumentácií, na webovom sídle poisťovateľa:
www.europska.sk a na pobočkách poisťovateľa.
Zároveň súhlasím s tým, že mi marketingové informácie môžu byť poskytované aj prostredníctvom automatických volacích a
komunikačných systémov bez ľudského zásahu alebo elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ v zmysle osobitných
právnych predpisov (napr. zákon o reklame, zákon o elektronických komunikáciách).
súhlasím
nesúhlasím
Podpis objednávateľa ......................................................

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, odd.: Sa, vložka č.: 1325/B. Spoločnosť patrí do skupiny Generali, ktorá je uvedená v talianskom zozname skupín poisťovní vedenom IVASS. IČO: 35 709 332,
DIČ: 2021000487, IČ DPH: SK2021000487, infolinka: +421 /2/ 544 177 04, e-mail: info@europska.sk, www.europska.sk

