OZNÁMENIE ŠKODOVEJ UDALOSTI
Úpadok cestovnej kancelárie

Poistná zmluva číslo
Informácia o šetrení škodovej udalosti
Šetrenie škodovej udalosti pre UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu vykonáva asistenčná
služba Europ Assistance s.r.o.
Všetky podklady k udalosti pošlite na adresu Europ Assistance s.r.o., P.O.BOX 385, 810 00 Bratislava, pre prípadné
dotazy kontaktujte tel. č. (+420) 2 215 86 660
Oznámenie škodovej udalosti je určené pre škody, ktoré vznikli objednávateľom v dôsledku úpadku cestovnej kancelárie
v zmysle zákona č. 281/2001 Z.z.
Oznamovateľ škodovej udalosti (osoba, vypisujúca oznámenie škodovej udalosti)
Oznamovateľ
škodovej udalosti

Meno, priezvisko, titul:
Adresa:

PSČ:

E-mail:

Tel. číslo:

Objednávateľ zájazdu
(osoba, ktorá uzatvorila s CK zmluvu o zájazde, ako aj ďalšie osoby v prospech ktorých sa zmluva o zájazde uzatvorila)
Objednávateľ
zájazdu

Meno, priezvisko, titul:
Obchodné meno:

RČ:
IČO:

Adresa:

PSČ:

E-mail:

Tel. číslo:

Súhlasím s e-mailovou komunikáciou

áno

nie

CK/001/21

Údaje o zájazde
Číslo zmluvy o zájazde:

Názov CK:

Miesto zakúpenia zájazdu:

Dátum rezervácie zájazdu:

Miesto pobytu:

Dohodnutý spôsob dopravy:

Plánované ubytovacie zariadenie:

Dohodnutý druh stravovania:

Plánovaný dátum odchodu:

Plánovaný dátum príchodu:

Počet osôb v zmluve o zájazde:

Celková suma zájazdu:
Mena:

Dátum úhrady zálohy:

Výška uhradenej zálohy:

Dátum úhrady doplatku:

Výška uhradeného doplatku:
Požadovaná
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(nárokovaná) suma:

Škodová udalosť
(oznámenie úpadku CK)

Dátum vzniku škody:

Čas:

Štát:
Údaje o náhradných službách
Náhradné
ubytovanie

Názov:

Termín

od:
do:

Adresa:
Cena náhradného ubytovania:

Mena:

Dátum úhrady:

Platca náhradného ubytovania:
Príjemca platby:

Náhradné
stravovanie

Typ stravovacieho zariadenia:

Doba
stravovania

Cena za stravovanie:

Mena:

od:
do:

Dátum úhrady:

Platca stravovania:
Príjemca platby:

Doprava
pri návrate

Druh dopravy:

Dátum príchodu:

Cena dopravy:

Mena:

Dátum úhrady:

Platca dopravy:
Príjemca platby:

Ostatné
výdavky

Špecifikácia
výdavkov:

Dátum vynaloženia
výdavkov:

Suma výdavkov:

Mena:

Dátum úhrady:

Platca výdavkov:
Príjemca výdavkov:

Bola hlásená poistná udalosť

asistenčnej službe

áno

nie

polícii

áno

nie
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Ak nie, uveďte dôvod:

Vyhlásenie
Beriem na vedomie, že UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu spracúva moje osobné údaje
na účely nahlásenia poistnej udalosti a následnej likvidácie poistnej udalosti, v rozsahu stanovenom v oznámení škodovej
udalosti a dokladoch potrebných na posúdenie a likvidáciu škodovej udalosti a to v rámci výkonu činností súvisiacich
s poisťovacou a zaisťovacou činnosťou v zmysle platnej legislatívy a po dobu nevyhnutne potrebnú na zabezpečenie práv
a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu založeného poistnou zmluvou a súvisiacich so vzniknutou škodovou
udalosťou. Spracúvanie mojich osobných údajov je v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b) a c) všeobecného nariadenia
o ochrane osobných údajov Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov potrebné na plnenie tejto poistnej zmluvy ako aj
zákonných povinností poistiteľa pri výkone poisťovacej činnosti.
Beriem na vedomie, že moje osobné údaje môžu byť poskytnuté aj iným subjektom podnikajúcim v oblasti poistenia,
zaistenia a bankovníctva.
Vyhlasujem, že pri poskytnutí svojich osobných údajov poistiteľovi UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného
členského štátu som bol dostatočne a zrozumiteľne informovaný o svojich právach vyplývajúcich zo spracúvania mojich
osobných údajov, o prenose osobných údajov do tretích krajín, o povinnosti osobné údaje poskytnúť v súvislosti so
zákonnými alebo zmluvnými požiadavkami, ako aj o ďalších relevantných skutočnostiach obsiahnutých v dokumente
označenom ako "Informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov", ktorého znenie mi bolo zaslané elektronickou
poštou alebo dané k dispozícii osobne na pobočke poistiteľa pri nahlasovaní škodovej udalosti alebo som mal možnosť
sa s ním oboznámiť na webovom sídle poistiteľa www.uniqa.sk.
Zároveň beriem na vedomie, že UNIQA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu poskytuje všetky
informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov na webovom sídle www.uniqa.sk/osobneudaje.
Sankčná klauzula
Bez ohľadu na ustanovenia poistnej zmluvy, z ktorej sa škoda uplatňuje, poskytne poistiteľ poistné plnenie iba v prípade,
ak takýto postup nie je v rozpore so žiadnymi ekonomickými, obchodnými alebo finančnými sankciami a/alebo embargami
Bezpečnostnej rady OSN, Európskej únie alebo akýmikoľvek ustanoveniami vnútroštátnej legislatívy či legislatívy
Európskej únie, ktorá sa uplatňuje na účastníkov poistného vzťahu alebo na iné osoby uplatňujúce si náhradu
škody/poistné plnenie z danej poistnej zmluvy. Toto ustanovenie sa vzťahuje aj na ekonomické, obchodné alebo finančné
sankcie a/alebo embargá vydané Spojenými štátmi americkými alebo inými krajinami, pokiaľ nie sú v rozpore
s legislatívou Európskej únie alebo vnútroštátnou legislatívou vzťahujúcou sa na účastníkov poistného vzťahu
založeného touto poistnou zmluvou alebo na osoby uplatňujúce si náhradu škody/poistné plnenie z danej poistnej
zmluvy. Ustanovenia tejto sankčnej klauzuly sa vzťahujú rovnako aj na zaistné zmluvy a náhrady škôd/poistné plnenia
z nich vyplývajúce.
Poistné plnenie mi zašlite na:
Účet

Číslo účtu v IBAN:
Meno a priezvisko príjemcu:
Poštovou poukážkou na adresu:
V
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Ďalšie nutné doklady, adresa pre zaslanie podkladov:
 Zmluva o zájazde s CK (kópia)
 Doklad o úhrade zájazdu - záloha a doplatok (originál)
 Doklad o úhrade ostatných prípadných výdavkov (originál)
 Nevyužité cestovné lístky - letenka, vlak, bus (kópia)
 Nevyužité vouchery (kópia)
 Účtovné doklady o vykonaných platbách za náhradné služby (originál)
Originál oznámenia škodovej udalosti s originálnym podpisom platcu zájazdu a objednávateľa zájazdu spolu
s požadovanými dokladmi zašlite obratom na adresu asistenčnej služby:
Europ Assistance s.r.o., P.O.BOX 385, 810 00 Bratislava
Podpisy

Objednávateľa zájazdu/resp.
oznamovateľa ŠU:

Platcu zájazdu:

V

dňa:
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