
č. 2407175250 

poistenia zájazdu, služieb cestovného ruchu a spojených služieb cestovného ruchu pre prípad úpadku 

cestovnej kancelárie 

 

Poist’ovateľ:  Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod 

 Európska cestovná poisťovňa  

so sídlom Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava 

IČO 35 709 332, IČ DPH SK2021000487, DIČ 2021000487 

 

Poistený:  Hechter Slovakia.sk, s.r.o. 
so sídlom Štefánikova 43, 949 01, Nitra, IČO 50415689 

 

Poist’ovateľ potvrdzuje, že poistený uzatvoril v zmysle 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 v platnom znení, poistnú zmluvu o poistení zájazdu, služieb cestovného ruchu (ubytovanie bez ďalších 

služieb, ubytovanie so stravovaním) a spojených služieb cestovného ruchu pre prípad úpadku cestovnej 

kancelárie s poistnou sumou 

€ 640 000,-. 

Poistenie sa dojednáva pre prípad, keď poistený z dôvodu svojho úpadku: 

1. nezabezpečí repatriáciu objednávateľovi zájazdu, na ktorého sa vzťahuje zmluva o zájazde uzatvorená 

s poisteným (ďalej len „oprávnená osoba“ ), ak je táto repatriácia súčasťou zájazdu, alebo služby 

cestovného ruchu, ktorú mal poistený poskytnúť ako súčasť spojených služieb cestovného ruchu, 

2. nevráti oprávnenej osobe zaplatenú zálohu alebo cenu zaplatenú za zájazd, ak sa zájazd neuskutočnil, 

alebo nevráti platby prijaté poisteným za službu cestovného ruchu, ktorá je súčasťou spojenej služby 

cestovného ruchu sprostredkovanej poisteným a táto nebola poskytnutá, alebo nevráti platby prijaté 

poisteným za službu cestovného ruchu, ktorá nie je zájazdom ani súčasťou spojenej služby cestovného 

ruchu sprostredkovanej poisteným a táto nebola poskytnutá, 

3. nevráti oprávnenej osobe rozdiel medzi cenou zaplatenou poistenému a cenou čiastočne poskytnutého 

zájazdu alebo čiastočne poskytnutej služby cestovného ruchu, ak bol zájazd alebo služba cestovného 

ruchu, ktorá je súčasťou spojenej služby cestovného ruchu alebo služba cestovného ruchu, ktorá nie je 

zájazdom ani spojenou službou cestovného ruchu sprostredkovanej poisteným, poskytnutá len sčasti. 

Poisťovateľ je povinný plniť maximálne do výšky poistnej sumy v zmysle §9, čl. 5 zákona 170/2018Z.z. 
 

Začiatok poistenia: 01.01.2020  

Koniec poistenia: 31.12.2020 

 

Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre poistenie zájazdu a spojených služieb cestovného 

ruchu pre prípad úpadku cestovnej kancelárie (ECP-VPP-INS-2019) a poistnou zmluvou. 
V Bratislave, 01.01.2020 

 


