ZMLUVA O OBSTARANÍ ZÁJAZDU
uzatvorená v zmysle zákonov č. 281/2001 a 186/2006 Zb.
ŠPECIFIKÁCIA OBJEDNANÝCH SLUŽIEB:
MAXLIGHT s. r. o.,
Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany,
Slovenská republika,
Ičo: 45399981, DIČ: 2023020505,
www.maxlight.sk ,info@maxlight.sk
tel: +421 908 439 600
Bankové spojenie: SLSP 0203440698/0900,
IBAN: SK6609000000000203440698 , BIC: GIBASKBX
Zápis v OR Okresného súdu Trnava, vložka č. 25423 Oddiel:
Sro

Destinácia:

Stredisko:

Variabilný symbol:

Hotel:

ZASTÚPENIE AUTORIZOVANÝM PREDAJCOM

Doprava:
Počet dní/nocí:

Odchod z:

Termín:
Strava:
Typ izby:

OBJEDNÁVATEĽ (KLIENT)
Číslo pasu:

Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:

Adresa:
Mobilný telefón:

Telefón:

email:

SPOLUCESTUJÚCI:
Meno a priezvisko:

Adresa a telefónne číslo:

Dátum narodenia:

Číslo pasu:

Počet osôb:

Cena spolu v €:

Cena celkom €

0,00 €

KALKULÁCIA CENY:
Druh služby:

Cena za izbu v €:

Pobyt v izbe :
Pobyt v izbe :
Pobyt v izbe :
Komplexné cestovné poistenie + insolventnosť CK:
Záloha:
Doplatok:

Dátum splatnosti:
0€

Dátum splatnosti:

Dátum:

POISTNÁ ZMLUVA - CESTOVNÉ POISTENIE A POISTENIE PRE PRÍPAD ÚPADKU CK
Poisťovateľ:

Poistník: MAXLIGHT s. r. o., Kapitána Jána Nálepku 866/18, 925 22 Veľké Úľany, Slovenská republika, Ičo: 45399981, DIČ: 2023020505
Poistení: Objednávateľ a všetci účastníci zájazdu na vyššie uvedenej zmluve o obstaraní zájazdu

JEDNOTNÉ ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY CESTOVNÉHO POISTENIA

KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE
Počet poistených osôb:
Poistný produkt:
Komplexné cestovné poistenie KOMFORT

Komplexné cestovné poistenie PLUS

Dopoistenie storna KOMFORT

Dopoistenie storna PLUS

Platnosť od - do:
Územná platnosť:

Svet:

Európa:

Celkové poistné:
Neoddeliteľnou súčasťou tejto poistnej zmluvy sú Všeobecné poistné podmienky VPP pre cestovné poistenie a asistenčné služby a Zmluvné dojednania pre komplexné cestovné poistenie dojednávané cestovnými kanceláriami.

Poistník dáva týmto poisťovateľovi súhlas: 1) 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 2) s poskytnutím osobných údajov tretím osobám na účely realizácie asistenčných služieb a zaisťovania 3)
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 podľa § 20 ods. 5 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov písomne
odmietnuť cezhraničný prenos svojich osobných údajov. Poistník je oprávnený súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať s tým, že účinky odvolania nastanú okamihom vysporiadania všetkých záväzkov vyplývajúcich
z poistnej zmluvy.
Práva a povinnosti, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia najmä ust. § 741 a nasl. OZ a Všeobecnými zmluvnými podmienkami/VZP/, ktoré sú súčasťou zmluvy o obstarní zájazdu a s ktorými sa Klient oboznámil a ktorým v celom
rozsahu porozumel, čo potvrdzuje svojim podpisom. Zmluvné strany zároveň prehlasujú, že práva a povinnosti upravené v zmluve ako aj vo VZP sú pre nich záväzné a že sa nimi budú v celom rozsahu riadiť.
Klient svojím podpisom potvrdzuje, že pri podpise zmluvy prevzal nasledovné dokumenty: Všeobecné zmluvné podmienky, Cenník, Katalóg, Špecifikáciu druhu, charakteristiky a kategórie dopravného prostriedku, s údajmi o trase cesty,
Dôležité informácie.

………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………….

……………………………...........................……………

Pečiatka a podpis obch. zástupcu / zástupcu poisťovateľa

Podpis objednávateľa / poistníka

Potvrdenie CK

Bez potvrdenia CK je zmluva chápaná ako objednávka. Pre obchodného zástupcu je potvrdením zmluvy faktúra vystavená CK MAXLIGHT,s.r.o. Prajeme krásnu dovolenku!

