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Gwarancja Ubezpieczeniowa AXA TUiR S.A. Nr 02.708.017
Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Województwa Mazowieckiego nr 1616

UMOWA - ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ (GRUPOWA)
Miejscowość

Kraj

Termin

Symbol imprezy

Miejsce wyjazdu

Data i godzina wyjazdu

Liczba uczestników……………

Transport
(pkp/autokar/samolot)

Nazwisko przedstawiciela i
telefon kontaktowy

Liczba opiekunów………….

DANE ZLECAJĄCEGO
Pełna nazwa

Adres

NIP

Tel kontaktowy

Osoba upoważniona do
podpisania umowy

CENA IMPREZY

0.00
……………………….. x …………………=……………………zł
(cena)

(liczba uczestników)

(łączna kwota)

0.00 zł
Razem do zapłaty ……………………………….
POTWIERDZENIE WPŁAT

Zaliczka / I rata
.....................................zł

Do dnia
................

II rata (dopłata)
...................zł

Do dnia
.......................

Płatność proszę dokonać na konto o nr 68 1050 1012 1000 0090 3055 4365 prowadzone przez ING Bank Śląski
UWAGI/INFORMACJE DODATKOWE

1. Program i świadczenia - załącznik nr 1
2. Warunki uczestnictwa – załącznik nr 2
3. Lista uczestników (dostarczona ……. przed wyjazdem)
4. Inne ………………………………………………………….
Oświadczam w imieniu własnym oraz osób zgłoszonych, iż zapoznałem się z treścią warunków uczestnictwa oraz programem imprezy, które stanowią integralną część umowy i
akceptuję je własnoręcznym podpisem oraz zobowiązuję się do uregulowania pełnej należności w terminie przewidzianym umową.
Oświadczam w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, iż zapoznałem / zapoznałam się z treścią
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Podróży KONTYNENTY zatwierdzonych uchwałą Zarządu AXA Nr 1/25/09/2009 z dnia 25.09.2009 roku, jakie obowiązywać będą po
zawarciu przez Harctur Warszawa Sp. z o.o. umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że
akceptuję te warunki ubezpieczenia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez TUiR AXA SA z siedziba w Warszawie ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa. Ponadto zgadzam się na
przekazanie moich danych firmie reasekuracyjnej, asystenckiej, jeżeli będzie to wymagane w związku z warunkami reasekuracji ryzyk ubezpieczeniowych i podmiotom
realizującym należne mi świadczenia wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia KONTYNENTY oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia SKI i SPORT.
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przetwarzanie moich danych w celach marketingu usług świadczonych przez Harctur Warszawa Sp. z o.o.

…………………………………..…
Podpis pracownika biura/agenta

………………………………
miejscowość i data

…………………………………….
podpis klienta

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron

Drukuj

