
UMOWA - ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ 
ORGANIZOWANEJ PRZEZ VOSTOK TRAVEL POLAND

Proszę wypełni ć DRUKOWANYMI LITERAMI

Imię (imiona) i Nazwisko ………………………………………………………………………………………………………................................

PESEL ……………………………………Telefon …………………………E- mail ……………………………………………………………….

Adres zamieszkania .………………………………………………………………………………………………………………...........................

Adres zameldowania (jeśli jest inny niż zamieszkania) ……………………………………………………………………................................

Data i nazwa wyjazdu ….………………………………………………………………………………………………………................................

Zaliczka: ………….......... (słownie) .……………………………………………………………………………………………………...................

Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i BIUREM PODRÓŻY umowy generalnej ubezpieczenia nr 201033 z 
dnia 25-05-2012 r. 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:

[x] bp_1 STANDARD  KL 10.000 EUR, NWW 15.000 PLN
[  ] bp_2 Rozszerzone KL 10.000 EUR, NWW 15.000 PLN, BP 1.000 PLN - 0,50 EUR/ dzień
[  ] bp_5 Rozszerzone KL 30.000 EUR, NNW 30.000 PLN  - 0,80 EUR/ dzień
[  ] bp_6 Rozszerzone KL 30.000 EUR, NNW 30.000 PLN, BP 2.000 PLN  - 1,00 EUR/ dzień
[  ] bp_13 Rozszerzone KL 10.000 EUR, NWW 15.000 PLN, CP  - 1,50 EUR/ dzień
[  ] bp_14 Rozszerzone KL 10.000 EUR, NWW 15.000 PLN, BP 1.000 PLN , CP - 2,50 EUR/ dzień
[  ] bp_19 Rozszerzone KL 30.000 EUR, NWW 15.000 PLN, CP  - 2,50 EUR/ dzień
[  ] bp_20 Rozszerzone KL 30.000 EUR, NWW 15.000 PLN, BP 2.000 PLN , CP - 3,50 EUR/ dzień
[  ] Koszty rezygnacji z wycieczki_RG -  3,0% wartości wycieczki

x Opcja STANDARD w cenie wycieczki, KL  – koszty leczenia, NNW – następstwo nieszczęśliwego wypadku, BP - bagaż podróżny, CP - choroby przewlekłe

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.
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.

Oświadczam, że zapoznałem (am) się i akceptuję „Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych” Vostok Travel Poland (Załącznik nr 1). 
Integralną częścią umowy są „Warunki uczestnictwa w  imprezach turystycznych” organizowanych przez VTP oraz program imprezy (Załącznik nr 2).

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i wykorzystywanie ich tylko do wewnętrznych celów statystycznych i 
marketingowych przez Vostok Travel Poland, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych . Każda osoba ma prawo 
dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.

………………………………………………………………………………      ………………………………………………………………………………

pieczęć Vostok Travel Poland Data i czytelny podpis uczestnika


