
UMOWA - ZGŁOSZENIE 

 

 
 

Organizator: 
Air Tours Club Sp. z o.o.  
ul. Kałuży 1 
30-111 Kraków 
www.airtoursclub.pl 
 

 
NIP : 677-005-23-61 
Tel.: (12) 432-64-40 
Fax: (12) 432-64-41   

Nr wpisu do rejestru OTiPT: K/0835/99/285/2004 
Nr konta: 20 1750 1048 0000 0000 0437 4037 
BNP Paribas Bank Polska S.A. 

 

Nazwa imprezy:  

Termin imprezy:  

Imię i nazwisko:  

Adres:  

Telefon:  

Email:  

Zaliczka w 
wysokości: 

 Płatna do dnia: 
 

Dopłata w 
wysokości: 

 Płatna do dnia: 
 

Uczestnicy:  



Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez „Air Tours Club” oraz ramowy program 
imprezy stanowią integralną część niniejszej umowy zgłoszenia. Oświadczam, że zapoznałem się z ich treścią i akceptuje 
ją. Niniejsza umowa jest prawnie obowiązująca dla Air Tours Club sp. z o.o. organizatora turystyki zgodnie z ustawą o 
usługach turystycznych z 29.08.1997 r. Klient przez dokonanie wpłaty (całkowitej lub częściowej): 
-akceptuje niniejszą umowę i nie musi w inny sposób wyrażać zgody na jej zawarcie, 
-potwierdza zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Air Tours Club sp. z 
o.o. 
-potwierdza zapoznanie się z dokumentacją w zakresie Polityki RODO 
-potwierdza zapoznanie się ze Standardowym Formularzem Informacyjnym. 
 
Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i BIUREM PODRÓŻY umowy generalnej ubezpieczenia nr 
201129 z dnia 23.08.2012 każdy uczestnik imprezy turystycznej BIURA  PODRÓŻY zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA 
TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże 
oraz może zostać objęty ubezpieczeniem Kosztów Imprezy Turystycznej. Pakiety ubezpieczeniowe BIURA PODRÓŻY 
obejmują: koszty leczenia podczas pobytu za granicą (KL) na sumę ubezpieczenia do wysokości 50.000 EUR (Świat) oraz 
10.000 EUR (Europa) w tym assistance i koszty ratownictwa do równowartości kwoty 6.000 EUR, następstwa 
nieszczęśliwych wypadków (NW) do wysokości 15.000 PLN. 
 
1) Niżej podpisany/na deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za 
imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy uczestnictwa/ umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej 
otrzymałem/am następujące OWU: Ogólne Warunki Ubezpieczenia SIGNAL IDUNAL BEZPIECZNE PODRÓŻE, 
zatwierdzone uchwałą Nr 71/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z dnia 15.12.2015 r. oraz Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ zatwierdzone uchwałą Nr 17/Z/2013 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska 
TU S.A z dnia 27.03.2013 roku zmienione aneksem nr 1 z dnia 17.06.2015 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 15.12.2015 r., 
stanowiące załącznik do niniejszej umowy. 
 
2) Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych 

dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za 

granicą z tajemnicy lekarskiej) w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego 

świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Ubezpieczyciel przetwarza 

dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych w celu realizacji umowy 

ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. 

 

Przedstawiciel biura podróży Air Tours Club sp. z o.o. 

 
 


