
od: do:

Poistník v súlade s § 12 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona 

č. 84/2014 Z.z. dáva svoj súhlas, aby osobné údaje získané touto poistnou zmluvou a v rozsahu tejto poistnej zmluvy poskytol poisťovateľ 

iným právnickým a fyzickým osobám podnikajúcim v poradenskej a/alebo sprostredkovateľskej činnosti v oblasti poisťovníctva, ostatným 

subjektom a združeniam týchto subjektov podnikajúcim v poisťovníctve, zmluvným partnerom poisťovne (zoznam zmluvných partnerov je 

uvedený na www.kooperativa.sk), iným oprávneným subjektom, do iných členských štátov EU, v prípade ak to bude nevyhnutné na 

zabepečenie výkonu práv a plnenie povinnosti z tejto zmluvy. Poistník prehlasuje, že mu boli vopred poskytnuté údaje v zmlysle § 15 zákona 

č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a bol ako dotknutá osoba poučený o svojich právach 

uvedených v § 25 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zároveň berie na vedomie, 

že text poučenia je možné nájsť aj na webovej stránke poistiteľa.

Prehlasujem týmto, že údaje v Zmluve o obstaraní zájazdu (ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Poistnej zmluvy) sú pravdivé, súhlasím s 

rozsahom poskytovaných služieb a s podmienkami uvedenými vo Všeobecných a záručných podmienkach pre účasť CK orex travel s.r.o. a to 

aj v meneosôb uvedených v Zmluve o obstaraní zájazdu.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú Všeobecné poistné podmienky poisťovne Kooperativa  pre cestovné poistenie a asistenčné 

služby dojednávané cestovnými kanceláriami, ktorých prevzatie potvrdzuje poistník svojím podpisom.

V ............................ dňa .........................
...................................................... 

podpis objednávateľa

.................................................... 

podpis predajcu (CK)

zastúpenie pri služobnej ceste

Príplatky:

rizikový šport 200% zákl. sadzby

manuálna práca 200% zákld. sadzby

Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, 

Všeobecné poistné podmienky Združeného poistenia pre cesty a pobyt v 

zahraničí a poskytovanie pomoci ASSIS-CARD

úhrada telefónnych výdavkov (Európa 25€, mimo Európy 50€)

preprava dieťaťa domov

predčasný návrat pre prípad úmrtia alebo ochorenia

informácia

preprava telesných pozozstatkov

Ďalšie služby:

návšteva chorého (hotel, max. 4 noci, 50€/1 noc)

predĺženie pobytu (hotel, max. 4 noci, 50€/1 noc)
POISTNÉ SPOLU:

Nečerpané služby max. do výšky 1000 €/os., max. 3320 € rizikový šport

Náhrada cestovných dokladov (v rámci batožiny) max. 330 € manuálna práca

Stornopoplatok zájazdu 95% max. do 1200€/os., max. 3600 € Počet dní:

Meškanie hromadného dopravného prostriedku max. 35 € Príplatky:

Neskoré dodanie batožiny max. 166 € Počet poistených osôb:

Zodpovednosť za škodu na zdraví 100 000 €
Platnosť:

Zodpovednosť za škodu na veci 40 000 €

CESTOVNÉ POISTENIE

Postenie batožiny (1 vec max. 170 €) 680 € Cena poistenia: 2 €/osoba/deň

Liečebné náklady (teroristické útoky) v zahraničí 40 000 €

Trvalé následky úrazu 6 600 €

Smrť následkom úrazu 3 300 €

POISTNÁ ZMLUVA
Číslo rezervácie: Číslo poistenia:

Poisťovateľ: KOOPERATIVA poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23, Bratislava 1, IČO: 00 585 

441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746, Spoločnosť je členom skupiny pre DPH, Registrácia: Obch. Reg. Okres. 

Súdu BA I., odd.: Sa, vložka 79/B

Poistenie nadštandardného 

storna zájazdu nad rámec 

poistného krytia

Na cestovné poistenie dojednané touto zmluvou sa vzťahujú VPP č. 642,643 ASSIST CARD Špeciál s ktorými som bol oboznámený pred 

uzatvorením tejto zmluvy a zároveň som bol  informovaný o povinnosti kontaktovať poisťovňu ( asistenčnú službu ), na tel. čísle +421 2 57 

581 670  alebo + 421 907 710 033  vždy vopred, pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti   v zahraničí.

Poistenie nadštandardného storna zájazdu nad rámec poistného 

krytia

2,3% z konečnej ceny 

zájazdu

Poistník: orex travel s.r.o., Dunajská 6, 811 08 Bratislava, IČO: 45 942 536, IČ DPH: SK2023152461, zapísaný v OR OS 

Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 69189/B

Poistení: Objednávateľ a všetci účastníci zájazdu na príslušnej zmluve o obstaraní zájazdu 

POISTENIE ASSIST-CARD ŠPECIÁL
POISTENIE PRE PRÍPAD ÚPADKU 

CESTOVNEJ KANCELÁRIE

Krytie: Max. Výška: ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY 169 9000042

Liečebné náklady 110 000 €
Cestovná kancelária orex travel s.r.o. je poistená pre prípad úpadku podľa zákona 

281/2001 Z.z., v zmysle Všeobecných poistných podmienok pre poistenie zájazdu pre 

prípad úpadku cestovnej kancelárie, s poistnou sumou 487.500,- €


