
Rezervačné číslo/VS 

Švermova 25, 97404 B. Bystrica, tel. 0907/611653, mail : bellavia@bellavia.sk, www.bellavia.sk 

IČO:52 92 769, DIČ: 2121217021, Bank.spojenie: Tatra Banka, IBAN:SK59 1100 0000 0029 4608 2763

a objednávateľom 

Dátum narodenia Adresa  

E-mail: Telefón 

spolucestujúci/spoluobjednávatelia

Dátum narodenia Adresa

Krajina Doprava

Termín Počet nocí Strava  

Hotel Izba 

Objednaná služba 

Záloha 

Doplatok 

Poznámky: 

 

Platnosť od-do 

Poistný produkt

Zmluva o zájazde uzatvorená podľa § 16 a v 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

a tomu zodpovedajúci záväzok cestujúceho zaplatiť cestovnej kancelárii dohodnutú cenu

  

  

Poznámky

  

 

Predmetu zmluvy je záväzok cestovnej kancelárie obstarať pre cestujúceho zájazd 

  

Priezvisko a meno 

Priezvisko a meno 

 

Jednotlivec/rodina 

CESTOVNÉ POISTENIE xxx

 Miestny rozsah 

0,00

0,00

0,00

0,000,00

 

0,00

Cestovná kancelária informovala a odporúča cestujúcemu uzavretie cestovného poistenia, ktoré kryje prípadné  

náklady spojené s odstúpením od zmluvy o zájazde, alebo iné náklady, ktoré môžu vzniknúť cestujúcemu najmä mä 

v prípade nehody, ochorenia alebo smrti. V prípade neuzavretia  cestovného poistenia cestujúci berie na vedomie, že v 

prípade škodovej udalosti alebo pri nenastúpení na cestu si nemôže nárokovať náhradu škody a ani žiadne iné nároky 

z titulu poistenia. Cestujúci akceptovaním zmluvy vyhlasuje a potvrdzuje, že bol pred akceptovaním zmluvy 

oboznámený s formulárom štandardných informácií pre zmluvy o zájazde, resp. s inou písomnou ponukou zájazdov, 

ktoré obsahovali špecifikáciu zákonných podmienok zájazdu, vrátane informácii nachádzajúcich sa na 

www.bellavia.sk. Cestujúci akceptovaním zmluvy tiež potvrdzuje, že bol oboznámený so Všeobecnými zmluvnými 

podmienkami CK a tieto akceptuje a súhlasí s nimi, to všetko aj v mene a na účet všetkých ostatných cestujúcich.

0

0

0

0

cena 

0,00

0,00

 

splatná do :

splatný do :  

kompl.cest.poistenie

celková cena 

0,00

počet 

0víza 

 

 

 

 

 

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

celkom 

0

zľava 

doprava

dieťa do 12 rokov na prístelke 

dosp. os. na prístelke 

zákl. cena 

mailto:krethp@gmail.com
mailto:krethp@gmail.com


* súhlasí so zasielaním Pokynov k zájazdu a ďalších oznámení adresovaných objednávateľovi a spolucestujúcim

na oznámenú adresu elektornickej pošty

Poistník podpisom na poistnej zmluve súhlasí s tým, aby mu poistné podmienky a informačný dokument 

o poistnom produkte ( IPID ), ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poistnou zmluvou, poisťovateľ

poskytol jedným z nasledovných spôsobov:

V Banskej Bystrici 

dňa  CK Bella Via 

  

Poistná zmluva č. 2407389942 poistenia proti úpadku Bella via s.r.o.  s platnosťou od 26.03.2020 do 25.03.2021

CK spracúva osobné údaje na účely plnenia tejto Zmluvy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a 

zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Objednávateľ vyhlasuje, že je splnomocnený na poskytnutie 

údajov o ďalších cestujúcich, v prospech ktorých uzatvára túto Zmluvu a že im poskytol informácie o spracúvaní 

osobných údajov CK. Bližšie informácie o ochrane osobných údajov sa nachádzajú vo Všeobecných zmluvných 

podmienkach CK, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.    

Poisťovateľ: Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa Lamačská cesta 3/A, 

841 04 Bratislava • IČO 35 709 332 • zapísaná v OR Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka č. 1325/B, 

info@europska.sk, www.europska.sk • infolinka 02/54417704 • núdzová linka +421 2 544 177 11 •

Súhlas so spracúvaním 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 súhlasím so spracúvaním osobných údajov obsiahnutých v tejto Zmluve na 

marketingové a propagačné účely CK,  najmä na zasielanie newslettra, katalógu či iných ponukových listov, a to na 

dobu 5 rokov. 

So spracúvaním osobných údajov na tento účel :            □ súhlasím        □ nesúhlasím       

Súhlasím so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu online identifikátorov, najmä IP adresa, logy, prezývka 

(nick), lokalita, druh zariadenia, na účely vytvárania personalizovaných ponúk prostredníctvom cookies, Google 

Analytics alebo iných nástrojov, a to na dobu 5 rokov. 

So spracúvaním osobných údajov na tento účel :            □ súhlasím        □ nesúhlasím    

Beriem na vedomie, že súhlas so spracúvaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať a jeho odvolanie nemá 

spätné účinky. Neudelenie súhlasu nebude mať vplyv na uzavretie Zmluvy. 

Podpis Objednávateľa (Cestujúceho) ..........................................................

Poistník: Bella via s.r.o., so sídlom Švermova 25, 974 04 Banská Bystrica, IČO: 52982769, zapísaná v OR SR Okr. súdu v 

B. Bystrici, oddiel Sro, vložka 38510/S

Objednávateľ

  

Poistení: Všetci uvedení účastníci zájazdu na prednej strane tejto Zmluvy o zájazde

Bella Via s.r.o. a jej klienti sú poistení pre prípad úpadku podľa zákona č.170/2018 Z.z., v zmysle VPP pre poistenie 

zájazdu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie ECP-VPP-INS-2017.

           sprístupnením na webovom sídle poisťovateľa www.europska.sk alebo sprostredkovateľa 

           http://www.bellavia.sk/wp-content/uploads/2018/01/Podklady_cestovnemu_poisteniu.pdf 

           vo formáte pdf, s možnosťou jeho stiahnutia alebo tlače emailom na emailovú adresu klienta

Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o zájazde sú Všeobecné zmluvné podmienky cestovnej kancelárie, informácie 

zverejnené na webovom sídle www.bellavia.sk, príslušný katalóg, ďalšie informačné materiály a formulár 

štandardných informácií pre zmluvy o zájazde, 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.                                                                     Minimálny počet účastníkov na zájazde je 

stanovený na počet 30 osôb. 

http://www.bellavia.sk/wp-content/uploads/2018/01/Podklady_cestovnemu_poisteniu.pdf
http://www.bellavia.sk/wp-content/uploads/2018/01/Podklady_cestovnemu_poisteniu.pdf
http://www.bellavia.sk/wp-content/uploads/2018/01/Podklady_cestovnemu_poisteniu.pdf
http://www.bellavia.sk/wp-content/uploads/2018/01/Podklady_cestovnemu_poisteniu.pdf
http://www.bellavia.sk/wp-content/uploads/2018/01/Podklady_cestovnemu_poisteniu.pdf
http://www.bellavia.sk/wp-content/uploads/2018/01/Podklady_cestovnemu_poisteniu.pdf
http://www.bellavia.sk/wp-content/uploads/2018/01/Podklady_cestovnemu_poisteniu.pdf
http://www.bellavia.sk/wp-content/uploads/2018/01/Podklady_cestovnemu_poisteniu.pdf
http://www.bellavia.sk/wp-content/uploads/2018/01/Podklady_cestovnemu_poisteniu.pdf
http://www.bellavia.sk/wp-content/uploads/2018/01/Podklady_cestovnemu_poisteniu.pdf

