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UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUGI TURYSTYCZNEJ
Nazwa imprezy: Pieczęć organizatora / agenta

Kraj: 

Termin imprezy: 

Ilość dni: 

Rodzaj zakwaterowania: 

Wyżywienie: 

Środek transportu: 

Zbiórka: 

Zawarcie Umowy następuje po podpisaniu jej przez Podróżnego i Organizatora/Agenta oraz wpłacie zaliczki w wysokości i terminie 
ustalonym w Umowie.
DANE OSOBY ZAWIERAJĄCEJ UMOWĘ
Ja niżej podpisany/a zgłaszam wymienione osoby do udziału w imprezie turystycznej i zobowiązuję się do uregulowania należności na określoną umową
kwotę  świadczenia  w  terminie  przewidzianym  „WARUNKAMI  UCZESTNICTWA”.  Upoważniam  /  nie  upoważniam  wszystkie  pełnoletnie  osoby
zgłoszone przeze mnie do dokonywania wszelkich czynności związanych z udziałem w imprezie łącznie z rezygnacją i przyjęciem zwrotu należnych kwot.

Nazwisko i  imię zgłaszającego /Adres E-mail  / Telefon kontaktowy    

 DANE PODRÓŻNIKÓW:
Lp Nazwisko i imię Adres data urodzenia Nr paszportu/dowodu Cena os/zł.

1.

2.

3.

4.
Na mocy zawartej pomiędzy Signal Iduna i B.P. Guliver umowy generalnej ubezpieczenia nr 200781 każdy uczestnik imprezy turystycznej objęty jest
ubezpieczeniem Signal Iduna Bezpieczne Podróże lub Ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz
może zostać objęty ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej.

UBEZPIECZENIE PODSTAWOWE zawarte w cenie: (KL z chorobami  przewlekłymi oraz Sars-Cov1 i Sars-Cov 2 (wyjazdy 
zagraniczne 20000 EUR), NNW (wyjazdy zagraniczne 15000 PLN i wyjazdy krajowe 10000 PLN), Bagaż (wyjazdy zagraniczne 800
PLN) 

UBEZPIECZENIE DODATKOWE (opcjonalne): od kosztów rezygnacji +5,5 %..............., inne ….................................

SUMA DO ZAPŁATY: UWAGI:

ZALICZKA: wpłata do 3 dni od podpisania umowy

DOPŁATA: dopłata do 30 dni przed wyjazdem

WPŁATA PRZELEWEM: BANK MILLENNIUM  34 1160 2202 0000 0000 9829 7082 

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA
Ja niżej podpisany deklaruję  za siebie i  za innych  uczestników imprezy,  w imieniu których  dokonuję płatności,  że otrzymałem następujące Ogólne
Warunki Ubezpieczenia Signal Iduna: Bezpieczne Podróże lub Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz Koszty
Imprezy Turystycznej, stanowiące załącznik do niniejszej umowy. Dokumenty są dostępne również na www.guliver.rzeszow.pl.
Oświadczam, że otrzymałem/łam, zapoznałem/am się, zrozumiałem/łam i zaakceptowałem/łam: program imprezy turystycznej, obowiązujące przepisy
paszportowe, wizowe i sanitarne, Warunki Uczestnictwa, Potwierdzenie Zabezpieczenia, Ważne Informacje Dodatkowe oraz rodzaj świadczeń zawartych
w cenie, które stanowią integralną część "Umowy o świadczenie usługi turystycznej" i akceptuję je. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i transfer ww
danych osobowych. Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w powyższej umowie własnoręcznym podpisem. Wyrażam zgodę na udostępnienie
Signal Iduna przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także
zwalniam lekarzy z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej um. ubezp. i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna
pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel przetwarza dane zgodnie z ust. z dn. 29.8.1997 o ochronie danych osobowych w
celu realizacji umowy. Każdy ma prawo do dostępu oraz poprawiania swoich danych.
Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  podanych  danych  osobowych  w  celu  przesyłania  materiałów  informacyjnych  dotyczących  imprez
organizowanych przez Biuro Podróży „GULIVER”   TAK / NIE

Miejscowość: …............... data …................
                                                   
podpis Klienta..............................................                                                                     podpis pracownika biura ….......................................

mailto:biuro@guliver.rzeszow.pl
http://www.guliver.rzeszow.pl/


OŚWIADCZENIE (proszę uzupełnić i odesłać z umową zgłoszenie)

1. Oświadczam, że zostałem/łam zapoznany/a z warunkami dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji i w
związku z tym: (proszę zaznaczyć x).
□ wykupuję to ubezpieczenie. 
□ rezygnuję z jego wykupienia. 

2. Zgoda marketingowa (proszę zaznaczyć x).
□ Wyrażam zgodę na otrzymanie katalogu z ofertą BP Guliver pocztą.
□ NIE wyrażam zgody na otrzymanie katalogu z ofertą BP Guliver pocztą.

3.  Zobowiązuję  się  do  potwierdzenia  godziny  zbiórki  na  24h  przed  datą  wyjazdu  pisemnie
(biuro@guliver.rzeszow.pl) lub telefonicznie 17 852 89 31. 

4. Oświadczam, że otrzymałem/łam, zapoznałem/łam się i zaakceptowałem/łam następujące dokumenty:
 Program imprezy,
 Ogólne Warunki Uczestnictwa BP Guliver,
 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Signal Iduna (Bezpieczne Podróże lub/oraz Kosztów Imprezy 

Turystycznej), 
 Standardowy Formularz Informacyjny do Umowy,
 Oświadczenie Klienta – ubezpieczenie wyjazdy zagraniczne lub krajowe,
 Informację o przetwarzaniu danych osobowych (RODO),
 Pisemne potwierdzenia umowy gwarancji ubezpieczeniowej.
 Kartę kwalifikacyjną.

Adres e-mail: ..................................................................................,  

Data ................................................ Podpis  .................................................................................................
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