Centrala
90-103 Łódź
Piotrkowska 92
tel.: (+48) 42636-53-52
fax: (+48) 42639-80-48
biuro@konsorcjum.com.pl

Dział Obsługi Klienta
90-103 Łódź
Piotrkowska 92
tel/fax.: (+48) 42630-48-66
tel/fax.: (+48) 42630-48-68
konsorcjum@konsorcjum.com.pl

Oddział warszawski
00-659 Warszawa
Koszykowa 53
tel/fax.: (+48) 22622-82-96
tel/fax.: (+48) 22622-64-26
biurowaw@konsorcjum.com.pl

www.rezerwujwakacje.com.pl www.konsorcjum.pl www.pielgrzymki.konsorcjum.com.pl

ZGŁOSZENIE UMOWA
IMPREZA: ……………………………………………………………….…………………………………………………………………………….……………… KOD: ………………………………
ZAKWATEROWANIE (nazwa hotelu, typ pokoju itp.): …………………………………………………………………………… WYŻYWIENIE::……………………………………….
MIEJSCE WSIADANIA: ……………………………………………………………………..… WYJAZD ……………………………………. POWRÓT: …………………………………….
UWAGI: ……………………………………….………………………………………….…..….………………………………….………………………………………….…………………………….

DANE UCZESTNIKÓW

LP.

IMIĘ I NAZWISKO

ADRES I NR TELEFONU
ORAZ E-MAIL

SERIA I NUMER
PASZPORTU,
DATA WAŻNOŚCI

DATA URODZENIA,
OBYWATELSTWO

CENA

1

2

3

4
OBOWIĄZKOWA SKŁADKA NA TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY
wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 22.12.2020 Dz.U. poz. 2372
przy wylotach samolotami czarterowanymi 15 zł, wyjazdy pozaeuropejskie transportem innym niż czarter – 13 zł,
dojazd własny poza Europę – 7 zł, wyjazdy w Europie transportem innym niż czarter – 10 zł, dojazd własny w Europie – 5 zł,
Polska i państwa graniczące z Polską – 2 zł

OBOWIĄZKOWA SKŁADKA NA TURYSTYCZNY FUNDUSZ POMOCOWY – składka bezzwrotna
wynikająca z Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 22.12.2020 Dz.U. poz. 2379
przy wylotach samolotami czarterowanymi 15 zł, wyjazdy pozaeuropejskie transportem innym niż czarter – 13 zł,
dojazd własny poza Europę – 7 zł, wyjazdy w Europie transportem innym niż czarter – 10 zł, dojazd własny w Europie – 5 zł,
Polska i państwa graniczące z Polską – 2 zł

ŚWIADCZENIA DODATKOWO PŁATNE
DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE – KOSZTY REZYGNACJI (3,2% ceny imprezy)
Konto bankowe do wpłat w PLN: Bank PEKAO SA I O/Łódź 94 1240 3015 1111 0000 3412 6473
WPŁATA

DATA

NUMER KP

OGÓŁEM:
KWOTA

ZALICZKA
DOPŁATA
RAZEM:
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. (obecnie UNIQA
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.) o nr 1004755657.
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. (obecnie UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.) i BIUREM PODRÓŻY umowy generalnej ubezpieczenia nr 5043279 z dnia
20.10.2018 każdy uczestnik imprezy turystycznej BIURA PODRÓŻY zgłoszony do UNIQA TU 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 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 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR
EUROPA MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 40% KL + SWR (sporty wysokiego ryzyka) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR
ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + AS (amatorskie uprawianie sportu) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR
ŚWIAT MultiTravel + CP (choroby przewlekłe) do 100% KL + SWR (sporty wysokiego ryzyka) KL 150.000 EUR, NNW 4.000 EUR , BP 400 EUR

UBEZPIECZENIE 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)
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 Towarzystwa z dnia 09 marca 2021 roku oraz Ogólne
Warunki Ubezpieczenia Kontynenty w zakresie ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej, zatwierdzone uchwałą Zarządu Towarzystwa z dnia 12 stycznia 2021 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 UNIQA
Towarzystwo Ubezpieczeń 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 UNIQA znajdują się na stronie https://www.uniqa.pl/reklamacje oraz w § 25 OWU KONTYNENTY MultiTravel oraz § 49 OWU
Kontynenty.

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 Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jest Pani/Pan zobowiązana/-y 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? (NIEZBĘDNA DO WYKONANIA 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.

OŚWIADCZENIE KLIENTA ZGŁASZAJĄCEGO:
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”.
Podpisując umowę oświadczam, że dokumenty podróży wszystkich uczestników są ważne, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu turystycznym dla mojego kierunku
podróży.
Potwierdzam, że oprócz wymienionych wcześniej dokumentów otrzymałem/-am Standardowy Formularz Informacyjny

_________________________________________________________

Data, podpis pracownika przyjmującego zgłoszenie

_________________________________________________________

Data, podpis Klienta zgłaszającego

