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ZGŁOSZENIE UMOWA
IMPREZA: …………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….……………………………………
KOD:

ZAKWATEROWANIE:

WYŻYWIENIE:

………………………………………….

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..…….

MIEJSCE WSIADANIA:

WYJAZD:

POWRÓT:

………………………………………….

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

UWAGI: ………………………………………….………………………………………….………………………………………….………………………………………….…………………………….

DANE UCZESTNIKÓW
LP.

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES I NR TELEFONU

SERIA I NUMER PASZPORTU,
DATA WAŻNOŚCI

DATA URODZENIA
OBYWATELSTWO

CENA

1
2
3
4
OBOWIĄZKOWA SKŁADKA NA UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY
ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE
DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE – KOSZTY REZYGNACJI
OGÓŁEM:
WPŁATA

DATA

NUMER KP

KWOTA

ZALICZKA
DOPŁATA
RAZEM:
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią „Warunków uczestnictwa” w imprezach organizowanych przez Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel
Company Sp. z o.o. które stanowią integralną część umowy o uczestnictwie w imprezie i akceptuję je własnoręcznym podpisem. Zgłaszam również udział
w imprezie wyżej wymienionych osób i zobowiązuję się do uregulowania należności za ich udział w terminie przewidzianym „Warunkami uczestnictwa”.
Informujemy, że Konsorcjum Polskich Biur Podróży – Trade & Travel Company Sp. z o.o. jako organizator turystyki posiada „Koncesję Organizatora Turystyki nr 6”
wydaną przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki oraz gwarancję ubezpieczeniową wydaną przez AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. o nr 03.737.674
Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny imprezy, lecz nie później niż 20 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

Na mocy zawartej pomiędzy AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. i BIUREM PODRÓŻY umowy generalnej ubezpieczenia nr 5043279 z dnia 01.08.2017 każdy uczestnik imprezy turystycznej
BIURA PODRÓŻY zgłoszony do AXA Ubezpieczenia TUiR S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem: na podstawie OWU Kontynenty Multitravel oraz
może zostać objęty ubezpieczeniem Kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej na podstawie OWU Kontynenty. Pakiety ubezpieczeniowe BIURA PODRÓŻY obejmują:

UBEZPIECZENIE AXA Kontynenty MultiTravel
ZAKRES TERYTORIALNY, WARIANT, ROZSZERZENIA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ, RYZYKA I SUMY UBEZPIECZENIA

WYBÓR UBEZPIECZONYCH

EUROPA MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 40% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) KL 100.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR
EUROPA MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 40% KL + SWR (sporty wysokiego ryzyka) KL 100.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR
ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) KL 100.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR
ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + SWR (sporty wysokiego ryzyka) KL 100.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR

UBEZPIECZENIE AXA Kontynenty w zakresie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej
KRIT (koszty rezygnacji z imprezy turystycznej) zwrot 100%
(Suma ubezpieczenia to cena imprezy określona w Umowie Uczestnictwa, lecz nie wyższa niż 6.000 EUR na osobę)

WYBÓR UBEZPIECZONYCH

KRIT zwrot 100% + CP (choroby przewlekłe)
W związku ze zmianą przepisów dotyczących działalności organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wynikającą z ustawy z dnia 22 lipca 2016 o zmianie ustawy o usługach
turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 2016 r. poz. 1334)
wymagane jest opłacenie składek w wysokości:
1.
państw europejskich i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 4 – 15 zł od każdego klienta z tytułu
zawartej umowy;
2.
państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego – 13 zł od każdego klienta z tytułu zawartej
umowy;
3.
państw europejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pkt 4 – 10 zł od każdego klienta z
tytułu zawartej umowy;
4.
krajów mających lądową granicę z Rzeczpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a także za imprezy turystyczne
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym imprezy zagranicznej turystyki przyjazdowej – 0 zł od każdego klienta z tytułu zawartej umowy.
1)

Oświadczam w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, iż przed zawarciem niniejszej umowy
otrzymałem / otrzymałam Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróży KONTYNENTY MultiTravel zatwierdzone uchwałą Zarządu AXA Nr 8/08/03/2017 z dnia 08.03.2017 roku oraz
Ogólne Warunki Ubezpieczenia Kontynenty w zakresie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 1/17/05/2017 z dnia
17.05.2017 wraz z pozostałymi warunkami umowy ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po zawarciu przez BIURO PODRÓŻY umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych
uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia. W imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz
których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz danych tych osób podanych we Wniosku o ubezpieczenie
przez AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia na mój
rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję dobrowolnie i przysługuje mi prawo wglądu i modyfikacji danych.
2)
W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, zasady składania i
rozpatrywania reklamacji w zakresie ubezpieczenia AXA znajdują się na stronie www.axa.pl/reklamacje oraz w § 25 OWU KONTYNENTY MultiTravel oraz § 49 OWU Kontynenty.
OŚWIADCZENIE KLIENTA ZGŁASZAJĄCEGO: Podpisując umowę oświadczam, że dokumenty podróży wszystkich uczestników są ważne, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu
turystycznym dla mojego kierunku podróży.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe:
1.
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Trade & Travel Company Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 92, adres e-mail: biuro@konsorcjum.com.pl.
2.
Zakres danych osobowych jakie są przetwarzane:
a.
imię i nazwisko,
b.
adres zamieszkania,
c.
numer telefonu,
d.
nr PESEL,
e.
nr NIP,
f.
nr paszportu.
3.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawartej z nami umowy.
4.
odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nasi podwykonawcy tacy jak firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, linie lotnicze, hotele i kurierskie;
5.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia wykonania umowy i wygaśnięcia roszczeń z nią związanych;
6.
przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do
przenoszenia danych;
7.
z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest
Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
8.
ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
9.
podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych
osobowych będzie niemożliwość prawidłowego wykonania zawartej umowy.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Czy wyrażasz zgodę na transfer Twoich danych osobowych, przekazanych nam w związku z realizacją umowy przez nas Trade & Travel Company Sp. z o. o.o., poza granice Polski, w tym
w szczególności poza terytorium Unii Europejskiej w celu prawidłowego wykonania zawartej z nami umowy?
Tak
Nie
Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przekazanych nam w związku z realizacją umowy przez nas Trade & Travel Company Sp. z o. o.o. w celu informowania
Ciebie w przyszłości o naszych produktach i obowiązujących promocjach?
Tak
Nie
Informujemy, że w każdym czasie jesteś uprawniony do cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych, lecz nie będzie to wpływało na zgodność z prawem wszystkich
naszych działań przed cofnięciem zgody.

Data, podpis pracownika przyjmującego zgłoszenie
OŚWIADCZENIE AGENTA:

* niepotrzebne skreślić

Data, podpis Klienta zgłaszającego

Proszę wystawić: notę obciążeniową na nasze biuro/fakturę na Klientów/*.

Pieczęć i podpis pracownika

