
TEL: E-MAIL:

MENO PRIEZVISKO POISTENIE NARODENÝ/Á NÁRODNOSŤ MOBIL

1. ÁNO - NIE

2. ÁNO - NIE

3. ÁNO - NIE

4. ÁNO - NIE

DÁTUM:

DOPRAVA: STRAVA: TYP UBYTOVANIA:

ZÁKL. CENA POISTENIE 1-POST.IZBA VSTUP/VÝLET* VÍZA INÉ PRÍPLATKY* ZĽAVA SPOLU

1. 0

2. 0

3. 0

4. 0

0

1.

2.

3.

4.

POISTENIE PRE PRÍPAD ÚPADKU

KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE

ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY (diéty, dodatočné služby, spolubývajúci, vyššia letecká trieda, iná fakturačná adresa) - vyplní klient

POČET DNÍ/NOCÍ:

CENOVÝ ROZPIS (záväzok objednávateľa - cestujúceho zaplatiť za zájazd dohodnutú cenu) - vyplní CK

CELKOVÁ CENA:

PREDMET ZMLUVY (záväzok CK obstarať pre cestujúceho zájazd) - vyplní klient

NÁZOV ZÁJAZDU/KRAJINA:

CESTUJÚCI (vyplní klient)

E-MAIL

OBJEDNÁVATEĽ (vyplní klient)

MENO A PRIEZVISKO/OBCHODNÉ MENO: 

FAKTURAČNÁ ADRESA:

ZMLUVA O ZÁJAZDE ČÍSLO ZMLUVY

ZMLUVNÉ STRANY

CESTOVNÁ KANCELÁRIA OBCHODNÝ ZÁSTUPCA/CK alebo CA

uzatvorená podľa § 16 a súv. zák. č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených 
službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom 

ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

CK INTERMAP
--------------------------

Spoločnosť INTERMAP spol. s r. o. (cestovná kancelária), 
zapísaná v OR OS BA1, odd. SRO, vložka 883/B, 
IČO: 17316812, IČ DPH: SK2020949590, 
BANKA: ČSOB Bratislava, IBAN: SK63 7500 0000 0005 8474 9153
SÍDLO: Bajkalská 18/712, 821 08 Bratislava
PREVÁDZKA: Gajova 11, 811 09 Bratislava
E-MAIL: intermap@intermap.sk, WEB: www.intermap.sk
MOBIL: 0908 150 400, 0903 312 921

*položky neobsahujú prípadné ďalšie príplatky na služby navyše nezahrnuté v základnej cene (vstupy do pamätihodností, ďalšia strava,...), ktoré si klient dohodne so sprievodcom 
na mieste, alebo nie sú predpovedateľné, event. ešte nie je známa ich presná cena v čase uzatvorenia tejto zmluvy,  alebo ichCK bude objednávať dodatočne po dohode s 
klientom.

POISŤOVATEĽ: UNION poisťovňa, a.s., sídlom Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, IČO: 31322051, 
zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I, odd. Sa, vl. Č. 383/B., ČÍSLO MANDÁTNEJ ZMLUVY:
20711366
SPROSTREDKOVATEĽ: INTERMAP spol. s r. o. (cestovná kancelária)
POISTENÝ: účastník zájazdu, ktorý CK požiadal o vybavenie poistenia
POISTENIE A1 PANDEMIC (pri zájazdoch s cenou do 1.200€): s územnou platnosťou Európa -
4€/os./deň, Mimo Európy - 5€/os./deň, Svet - 7€/os./deň
POISTENIE A3 PANDEMIC (pri zájazdoch s cenou nad 1.200€): s územnou platnosťou Európa -
5€/os./deň, Mimo Európy - 6,30€/os./deň, Svet - 9,20€/os./deň
BALÍK POISTENIA pre oba typy poistenia: poistenie liečebných nákladov v zahraničí, 
asistenčných služieb v zahraničí, batožiny, všeobecnej zodpovednosti za škodu, úrazové 
poistenie, poistenie storna zájazdu, nevydarenej dovolenky, zvýšených nákladov na spätnú 
prepravu, doprovodu, predčasného návratu a nečerpaných služieb,  nákladov na cestu blízkej 
osoby poisteného, nákladov v prípade choroby dieťaťa, cestovných nákladov v prípade 
nepojazdného vozidla, meškania hromadného dopravného prostriedku,  oneskoreného nástupu 
na zájazd, nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii

PRIPOISTENIE PANDEMIC: ambulantné ošetrenie, lieky, hospitalizácia, 
lekárske ošetrovanie preprava do/zo nemocnice a do vlasti, ubytovanie v 
prípade karantény, karanténa poisteného v čase nástupu na zájazd, 
nesplnenie podmienok na vycestovanie, nevyhnutné cestovné náklady na 
dopravenie poisteného naspäť do vlasti
UNION poisťovňa a.s.:  +421 2 20 811 811, EuroCross Assistance Czech 
Republic: +420 2 9633 9644, EuroCross Assistance: +800 41 212 212 (toto 
číslo je spoplatnené  pri telefonovaní z mobilu)

V zmysle zákona č. 170/2018 Z.z., je CK poistená pre prípad úpadku v UNION 
poisťovňa, a.s., sídlom Karadžičova 10, 813 60 Bratislava, ČÍSLO POISTNEJ 
ZMLUV: 11-64459



V: DŇA: V: DŇA:

OBJEDNÁVATEĽ CESTOVNÁ KANCELÁRIA/OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

UZATVORENIE ZMLUVY O ZÁJAZDE

Po tom, čo objednávateľ odsúhlasí Návrh zmluvy, sa tento stáva pre neho záväzným. Zmluva je uzatvorená odsúhlasením zo strany cestovnej kancelárie.

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ CK A PRÍLOHY K ZMLUVE

Objednávateľ/Cestujúci svojim podpisom vyhlasuje a potvrdzuje, že bol oboznámený s Formulárom štandardných informácií pre zml uvy o zájazde, s písomnou ponukou zájazdov, obsahujúcich 
predzmluvné informácie podľa § 14 ods. 2 Zákona č. 170/2018 Z. z. , vrátane informácii nachádzajúcich sa na webovom sídle www.intermap.sk.

Objednávateľ/Cestujúci svojím podpisom tiež potvrdzuje, že bol oboznámený so Všeobecnými zmluvnými podmienkami cestovnej kanc elárie a tieto Všeobecné zmluvné podmienky akceptuje a 
súhlasí s nimi, to všetko aj v mene a na účet všetkých ostatných cestujúcich.

Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o zájazde sú Všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie, programová ponuka s cenovou kalkuláciou, informácie zverejnené na webovom sídle 
www.intermap.sk, a ďalšie  informačné materiály, s ktorými sa cestujúci oboznámil pre uzavretím tejto zmluvy. V prípade, že niektorá otázka je riešená vo viacerých dokumentoch menovaných 
v predchádzajúcej vete odlišným spôsobom, platí priorita v poradí ako sú dokumenty vymenované v predchádzajúcej vete s absolútnou prednosťou tohto dokumentu zmluvy o zájazde.

Súčasťou programovej ponuky a informácii o aktuálnych programoch zverejnených na webovom sídle www.intermap.sk sú štandardné informácie a základné práva podľa Zákona č. 170/2018 Z. z. 
pre zmluvu o zájazde.

CESTOVNÉ DOKLADY A VÍZA

Objednávateľ/Cestujúci bol informovaný, že platnosť cestovného dokladu je minimálne 6 mesiacov od dátumu skončenia zájazdu. V ýnimkou môžu krajiny EÚ, kde je minimálna platnosť cestovného 
dokladu stanovená návratom do východzej krajiny. Cestujúci nesie výlučnú zodpovednosť za platnosť svojich cestovných dokladov . 

V prípade, že súčasťou zájazdu je aj vybavenie víz zo strany CK, cestujúci je zodpovedný za správnosť a aktuálnosť všetkých d okumentov potrebných k podaniu vízovej žiadosti. Ak si cestujúci 
zabezpečuje víza sám, je výlučne zodpovedný za dodržanie vízových povinností.

CESTOVNÉ POISTENIE

Cestovná kancelária informovala a odporúča objednávateľovi/cestujúcemu uzavretie komplexného cestovného poistenia, ktoré rieš i aj prípadné krytie nákladov spojených s odstúpením od zmluvy 
o zájazde, alebo iných nákladov, ktoré môžu vzniknúť cestujúcemu najmä v prípade nehody, ochorenia alebo smrti. V prípade neu zavretia cestovného poistenia objednávateľ/cestujúci berie na 
vedomie, že v prípade škodovej udalosti alebo pri nenastúpení na cestu si nemôže nárokovať náhradu škody a ani žiadne iné nár oky z titulu poistenia.

Nahlásenie záujmu o cestovné poistenie až po úhrade zálohy alebo doplatku za zájazd má za následok, že poistka neobsahuje poi stné plnenie v prípade storna zájazdu! Záujem o poistenie prosíme 
oznámiť pri prihlásení na zájazd, ešte pred fakturáciou! V prípade individuálneho cestovného poistenia prosíme overiť si vo V ašej poisťovni, či ste poistení aj pre prípad storna a taktiež územnú 
platnosť poistenia. CK nezodpovedá za finančné straty spôsobené stornom zájazdu, ak klient včas nenahlásil CK, že sa chce poi stiť. 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Objednávateľ svojím podpisom súhlasí so spracúvaním všetkých osobných údajov všetkých osôb, ktoré sú cestujúcimi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení 
neskorších predpisov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúv aní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, v 
informačnom systéme cestovnej kancelárie, ktoré poskytol prostredníctvom tejto zmluvy. Objednávateľ súčasne vyhlasuje, že je oprávnený za ostatné osoby, ktoré sú cestujúcimi, a ktorých osobné 
údaje sú uvedené v tejto zmluve, na uvedenie ich osobných údajov do tejto zmluvy a na udelenie ich súhlasu na ich použitie na účel spracovania a na dobu potrebnú na poskytnutie zájazdu a 
realizácie súvisiacich práv a povinností. Účelom spracovania je obstaranie zájazdu. Osobné údaje budú poskytnuté tretím stran ám za účelom plnenia služieb dohodnutých v tejto zmluve a to aj 
cezhranične. 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY

V zmysle GDPR a Zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a v zmysle § 3 ods. 7 Zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v znení neskorších predpisov so spracúvaním osobných údajov 
obsiahnutých v tejto Zmluve na marketingové a propagačné účely CK, 

SÚHLASÍM - NESÚHLASÍM (nehodiace sa prečiarknite)

so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto Zmluve na marketingové a propagačné účely Cestovnej kancelárie. Týka sa to z asielania informačných e-mailov, aktuálnej ponuky zájazdov a 
ďalších informačných a ponukových materiálov a to na dobu 10 rokov. 

Objednávateľ prehlasuje, že sa zoznámil so všetkými náležitosťami ochrany osobných údajov uvedených na webovom sídle www.inte rmap.sk a zaväzuje sa, že s ními oboznámil všetkých cestujúcich 
uvedených v tejto Zmluve.

Neudelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov na marketingové účely nemá vplyv na uzavretie tejto Zmluvy. 

Objednávateľ/cestujúci môžu kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely odvolať.

ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY

Cestovná kancelária negarantuje splnenie špeciálnych požiadaviek, ktoré uvádza Objednávateľ/Cestujúci v tejto zmluve, pokiaľ Cestovná kancelária tieto dodatočne vyžiadava od tretej strany  a ich 
splnenie závisí od možností a kapacít tretej strany. 

KOMUNIKÁCIA V PRÍPADE ŤAŽKOSTÍ A REKLAMÁCIE

Subjekt prostredníctvom ktorého sa cestujúci môže rýchlo kontaktovať s cestovnou kanceláriou a účinne s ňou komunikovať, žiad ať o pomoc v ťažkostiach alebo reklamovať zájazd, ak porušenie 
zmluvy o zájazde zistí počas poskytovania zájazdu, je Mgr. Andrea Lichá, adresa: Gajova 11, 811 09 Bratislava, email: interma p@intermap.sk, tel: +421 903 312 921, +421 908 150 400.  Cestujúcemu 
budú oznámené údaje aj ďalšej osoby u ktorej môže postupovať spôsobom podľa predchádzajúcej vety. 

MALOLETÉ OSOBY

Objednávateľ vyhlasuje, že medzi cestujúcimi sa nenachádza maloletá osoba bez sprievodu rodiča alebo inej oprávnenej osoby, p rípadne osoba vyžadujúca osobitnú starostlivosť.


