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Poistník/Platiteľ
poistného:

Objednávateľ zájazdu uvedený na vyššie uvedenej Zmluve o obstaraní zájazdu

Poistené osoby:

Objednávateľ a všetci účastníci zájazdu uvedení na vyššie uvedenej Zmluve o obstaraní zájazdu
CESTOVNÉ POISTENIE - Cestovanie & Sloboda, Číslo poistnej zmluvy: 1201600398

29.5.2021

Začiatok poistenia:

Doba trvania poistenia

4

Počet poistených osôb

Poistný balík
KOMFORT

5.6.2021

Koniec poistenia:
Miesto poistenia
Európa

X

EXTRA

X

Svet

STORNO
Periodicita platenia: jednorazovo

Splatnosť poistenia: k začiatku poistenia
Poistné spolu
v EUR

Číslo sprostredkovateľskej zmluvy:
Rozsah poistného krytia
1. Poistenie storno poplatku
Náhrada storno poplatkov vzniknutých pri nenastúpení na cestu
2. Poistenie prerušenia cesty
Náhrada uhradených a nevyčerpaných služieb vrátane nákladov na
spiatočnú cestu
3. Poistenie zmeškania dopravného prostriedku, poistenie onekoreného
návratu zo zahraničia
4. Poistenie batožiny
5. Poistenie horskej záchrannej služby
6. Poistenie liečebných nákladov
7. Úrazové poistenie - Trvalé následky úrazom nad 50%
8. Poistenie zodpovednosti za škodu na zdraví a na veci
9. Právna pomoc

Z toho: poistné za
právnu pomoc

64
Rezervačné číslo zájazdu:

SK0240000

Komfort
Extra
Storno
Poistné sumy na poistnú dobu na 1 osobu, v rodine na všetky osoby
So spoluúčasťou 15%
Bez spoluúčasti
So spoluúčasťou 15%
Max. však: 2 000 EUR Európa
Max. však: 4 000 EUR Európa
Do dohodnutej poistnej sumy
1 000 EUR Svet
1 000 EUR Svet
So spoluúčasťou 15%
Bez spoluúčasti
So spoluúčasťou 15%
Do dohodnutej poistnej sumy
Do dohodnutej poistnej sumy
Do dohodnutej poistnej sumy
Max. 50 EUR Jednotlivec
Max. 80 EUR Rodina
Max. 1000 EUR Jednotlivec
Max. 2 000 EUR Rodina
16 600 EUR
Max. 250 000 EUR
17 000 EUR
200 000 EUR
Max. 2 000 EUR

Max. 100 EUR Jednotlivec
Max. 200 EUR Rodina
Max. 1 500 EUR
Max. 3 000 EUR
16 600 EUR
Max. 250 000 EUR
35 000 EUR
200 000 EUR
Max. 6 000 EUR

x
x
x
x
x
x
x
x
x

V rámci rozsahu poistenia liečebných nákladov sú zahrnuté aj náklady, ktoré vznikli poistenému v zahraničí v súvislosti s ochorením Covid-19 a to aj v krajinách, ktoré boli Ministerstvom zahraničných
vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky alebo iným príslušným orgánom štátnej správy označené ako rizikové, resp. nie sú uvedené na zozname menej rizikových krajín. Ostatné
ustanovenia a výluky uvedené vo Všeobecných poistných podmienkach pre krátkodobé cestovné poistenie – 2019 ostávajú nezmenené a naďalej platné.
Podrobný rozsah krytia všetkých uvádzaných predmetov poistenia je uvedený v Prílohe č. 1 k tejto poistnej zmluve.
Vyhlásenia poistníka:
Poistník svojím podpisom potvrdzuje súhlas s nasledovnými vyhláseniami: Všetky mnou poskytnuté vyhlásenia, osobné a ostatné údaje sú pravdivé, aktuálne a úplné a súhlasím s ich postúpením na
zaisťovacie spoločnosti. Pred podpisom tejto poistnej zmluvy som bol zo strany poistiteľa zrozumiteľne a písomne informovaný o všetkých údajoch platných pre dané poistenie v zmysle §792a OZ
v znení platnom v čase podpisu zmluvy a to prostredníctvom tejto zmluvy, ako aj Všeobecných poistných podmienok pre cestovné poistenie - 2016, formuláru o podmienkach uzavretia poistnej zmluvy
v platnom znení podľa vzoru ustanoveného NBS (ďalej len „podmienky“), ktorými sa poistenie, dojednané podľa tejto zmluvy riadi, bol som s ich písomnými vyhotoveniami podrobne oboznámený
a súhlasím s nimi. Uvedené podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť poistnej zmluvy. Potvrdzujem prevzatie písomných podmienok v čase pred podpisom poistnej zmluvy alebo ich prevzatie
elektronickou poštou.
Svojim podpisom prijímam vyššie uvedené vyhlásenia, a taktiež na druhej strane sa nachádzajúce vyhlásenia a informáciie ako súčasť poistnej zmluvy a uznávam ich.
Vyhlásenia poistiteľa:
Potvrdzujem prevzatie tejto poistnej zmluvy menom UNIQA poisťovne, a.s. Svojím podpisom prehlasujem, že som prevzal poistnú zmluvu a vykonal identifikáciu a overenie identifikácie poistníka,
prípadne osoby konajúcej v mene poistníka v zmysle zákona č.297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu, a to overením údajov na
základe preukazu totožnosti alebo výpisu z obchodného, resp. živnostenského registra. Poistiteľ je oprávnený na základe § 10 ods.2 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov spracúvať
osobné údaje stanovené osobitným zákonom o poisťovníctve.

Miesto a dátum

Podpis objednávateľa (poistníka)

Potvrdenie predajcu

Poistník svojím podpisom potvrdzuje súhlas s nasledovnými vyhláseniami:
Svojím podpisom potvrdzujem pravdivosť všetkých údajov uvedených v poistnej zmluve a žiadam o uzatvorenie/zmenu poistenia v rozsahu tejto poistnej zmluvy.
Beriem na vedomie, že podmienky v písomnej forme sú k dispozícii na verejne dostupnej internetovej stránke poistiteľa, www.uniqa.sk, ako aj na pobočkách, resp. obchodných miestach poistiteľa.
Beriem na vedomie, že osobné údaje uvedené v zákone o poisťovníctve je poistiteľ oprávnený spracúvať v zmysle § 10 ods. 2 a ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov aj
bez súhlasu dotknutých osôb.
Rovnako beriem na vedomie, že osobné údaje môžu byť predmetom cezhraničného prenosu do krajín EU a Švajčiarska, ako aj do tretích krajín neposkytujúcich primeranú úroveň ochrany osobných
údajov a to iba v prípade, ak je prenos nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a poistiteľom.
Beriem na vedomie, že poistiteľ je oprávnený v súvislosti s výkonom poisťovacej činnosti osobné údaje poistníka poskytnúť alebo sprístupniť tretej strane. Aktuálny zoznam spoločností, ktorým sa
osobné údaje môžu poskytnúť alebo sprístupniť je zverejnený na internetovej stránke poistiteľa. Osobné údaje dotknutej osoby nebudú zverejňované.
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený so všetkými skutočnosťami vyplývajúcimi z § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
Svojím podpisom potvrdzujem, že som svoje osobné údaje, resp. osobné údaje poistených osôb poskytol dobrovoľne, bez nátlaku a že uvedené osobné údaje sú pravdivé, správne a aktuálne.
Záväzne vyhlasujem, že ako dotknutá osoba som bol poučený o svojich právach uvedených v § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. a ako dotknutá osoba som bol poučený o svojich právach uvedených v §
28 uvedeného zákona.
Beriem na vedomie, že informácie podľa § 15 ods. 1 a § 28 zákona sú umiestnené na webovej stránke poistiteľa www.uniqa.sk.
Týmto neodvolateľne záväzne vyhlasujem, že peňažné prostriedky použité na platenie poistného z tejto poistnej zmluvy sú mojim vlastníctvom a uzavretie tejto zmluvy vykonáva na vlastný účet. V
prípade uzavretia zmluvy na cudzí účet alebo použitia prostriedkov inej osoby sa zaväzujem poistiteľovi predložiť zákonom požadované doklady preukazujúce písomný súhlas tejto osoby.
Svojím podpisom potvrdzujem, že súhlasím s prípadnou úpravou výšky jednorazového poistného, v dôsledku elektronického spracovania dát maximálne o 1% bez toho, aby túto úpravu poistiteľ so
mnou prejednal.
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s aktuálnym sadzobníkom poplatkov pred podpisom poistnej zmluvy a súhlasím s jeho obsahom.

