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                                                                UMOWA –ZGŁOSZENIE 

 
Nazwa imprezy  

Termin 

 
 Rodzaj pokoju  

Hotel 

 
 Wyżywienie  

Transport 

 
 Miejsce zbiórki  

Dodatkowe koszty 

na miejscu 
 Uwagi  

 

DANE OSOBY REZERWUJĄCEJ 

 

Imię i Nazwisko  

Adres zamieszkania  

Nr telefonu i e-mail  

 

 
DANE UCZESTNIKÓW 

 Imię i Nazwisko Adres zameldowania Data urodzenia Telefon 

1  

 

   

2  

 

   

3  

 

   

4  

 

   

5 

 

    

 

Agent 

http://www.mondotravel.pl/
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CENA 

Osoba dorosła  

 

zł                           x os = 

Dopłata do pokoju 1-osobowego 

 

zł                           x os = 

Ubezpieczenie KOSZTÓW IMPREZY 

TURYSTYCZNEJ --dodatkowo płatne 

Wariant:   x os = 

  Razem  

                                                                             

 

PŁATNOŚĆ 

Zaliczka   30% 

 

                                     zł Wpłata zaliczki w dniu 

         lub do dnia: 
 

Dopłata 

 

                                     zł Dopłata do 100% do dnia:  

 

* Dotyczy osób, które wykupiły imprezę turystyczną z przelotem (transportem lotniczym) 

L/p Imię Nazwisko Seria i nr dokumentu z którym     

  będą podróżowali  uczestnicy 

       Data ważności  

w/w dokumentu z podaniem 

     dnia miesiąca i roku                      

1    

2    

3    

4    

5    

 

UWAGA! W przypadku gdy zostaną podane przez uczestnika lub osobę zgłaszającą niepełne 

dane uczestnika(ów) tj. bark drugiego członu nazwiska lub drugiego imienia lub zostaną podane one 

błędnie to kosztem zmiany w/w danych zostanie obciążony klient według stawek jakie obowiązują 

w danej linii lotniczej za zmianę danych na już wystawionym bilecie lotniczym.  

 

Ubezpieczenie uczestników: 

            Biuro Podróży Mondo Travel  na podstawie zawartej z EUROPAISCHE 

REISEVERSICHERUNG AG Z SIEDZIBA W MONACHIUM ODDZIAŁ W POLSCE (ul. 

Chmielna 101/102 w Gdańsku)  nr a/1682 z dnia  16.06.2017 umowy o świadczenie usług 

pośrednictwa ubezpieczeniowego  zawiera na rzecz klientów uczestniczących w organizowanych 

imprezach zagranicznych, ubezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych z 

dnia 29 sierpnia 1997r..  

            Na mocy zawartej pomiędzy EUROPAISCHE REISEVERSICHERUNG AG Z SIEDZIBA 

W MONACHIUM ODDZIAŁ W POLSCE. i Biurem Podróży Mondo Travel,  każdy uczestnik 

imprezy turystycznej BIURA PODRÓŻY MONDO TRAVEL  zgłoszony jest do  ERV  

(EUROPAISCHE REISEVERSICHERUNG AG Z SIEDZIBĄ W MONACHIUM ODDZIAŁ W 

POLSCE) zgodnie z postanowieniami w/w umowy i objęty jest ubezpieczeniem  ERV Beztroskie 

Podróże a także może zostać objęty ubezpieczeniem kosztów rezygnacji z podróży lub rozszerzyć  
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wariant podstawowy ubezpieczenia za dodatkowa opłatą  po zgłoszeniu powyższego faktu 

organizatorowi imprezy turystycznej.  

                                Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawia się następująco: 

\ 

Wybrany przez uczestnika wycieczki/pielgrzymki wariant 
rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej 

Opłata dodatkowa  za 
wybrany wariant 
ubezpieczenia  

WARIANT PODSTAWOWY:  KL 20000 EUR, NNW 10000/5000 PLN, 
BP 1000 PLN  opóźnienie dostarczenia bagażu 600 PLN 
(ubezpieczenie podstawowe- obligatoryjne) 

w cenie imprezy 

turystycznej  

WARIANT ROZSZERZONY:  KL 30000 EUR, NNW 20000/10000 PLN, 
BP 2000  PLN  opóźnienie dostarczenia bagażu 600 PLN  dopłata      13  PLN 

TIP PLUS,  KL 40 000 EUR, NNW 30 000/15000 PLN, BP 1 200 PLN dopłata      40   PLN  

TOP, KL 75 000 EUR, NNW 40 000/20000 PLN, BP 2 000 PLN dopłata      56,75  PLN 

TOP PLUS,  KL 150 000 EUR, NNW 50 000/25000 PLN, BP 4 000 PLN dopłata      100  PLN 

Następstwa chorób przewlekłych do sumy ubezpieczenia kosztów 

leczenia tj. 20000 Euro  

dopłata      52   PLN 

Następstwa chorób przewlekłych do sumy ubezpieczenia kosztów 

leczenia tj. 30000 Euro  

dopłata       87  PLN 

 

 

      Ubezpieczenie  od kosztów rezygnacji 

   Opłata dodatkowa  za   
       Ubezpieczenie od    
      Kosztów Rezygnacji  
(do ceny wycieczki 
należy dodać 2,5%  jej 
wartości)  

STANDARD                  2,5% 

 
Oznaczenie poszczególnych kodów  literowych   (KL – koszty leczenia,  NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków, BG-
ubezpieczenie bagażu) 
 

Wszyscy uczestnicy wycieczki lub pielgrzymki są obligatoryjnie objęci ubezpieczeniem 

EUROPAISCHE REISEVERSICHERUNG AG Z SIEDZIBA W MONACHIUM Beztroskie 

Podróże w zakresie terytorialnym EUROPA,  WARIANT PODSTAWOWY,  który obejmuje KL 

(koszty leczenia) 20 000 Euro, NNW (następstwa nieszczęśliwych wypadków tj. świadczenie na 

wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu 10 000 PLN  lub świadczenie na wypadek śmierci) 5000  

PLN, BP (ubezpieczenie bagażu) 1000 PLN. 

     Każdy uczestnik wycieczki lub pielgrzymki może wybrać inny wariant ubezpieczenia niż  

WARIANT PODSTAWOWY np. WARIANT ROZSZERZONY tj.  KL 30 000 Euro, NNW 

20 000 PLN  BP 2000 PLN. a także wybrać dodatkowe ubezpieczenie kosztów rezygnacji  lub 

rozszerzyć ubezpieczenie o następstwa chorób przewlekłych (do sumy kosztów leczenia) po 

uprzednim zgłoszeniu wybranego zakresu ubezpieczenia u organizatora lub agenta.  

Uwaga! Wybór innego wariantu ubezpieczenia niż WARIANT PODSTAWOWY  a także 

wybranie wariantu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji lub rozszerzenia ubezpieczenia o 

następstwa chorób przewlekłych  wiąże się  z wniesieniem dodatkowej opłaty, którą należy 

uiścić na konto organizatora  przy podpisaniu umowy i wpłacie zaliczki najpóźniej w terminie 

5 dni od dnia podpisania umowy.  

Dodatkowe opłaty dot. wybranego przez uczestnika wariantu ubezpieczenia a także  

ubezpieczenia od kosztów rezygnacji  lub następstw chorób przewlekłych zostały umieszczone w 

tabeli powyżej.  
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  Ponadto  uprzejmie Państwa informujemy, iż zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997r. o usługach turystycznych, znowelizowanych ustawą z dnia 22 lipca 2016 roku o 

zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych , 

Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  

( Dz U. z 2016 poz 1334) Biuro Podróży Mondo Travel odprowadza na rzecz Turystycznego 

Funduszu Gwarancyjnego składki za każdego klienta biura objęte umową o imprezę 

turystyczną.   

 Dotyczy osoby rezerwującej, która składa deklarację za innych uczestników imprezy 

turystycznej: 

Ja niżej podpisany(na) jako osoba rezerwująca  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 zapoznałem/am się z  Ogólnymi  

Warunki Ubezpieczenia EUROPAISCHE REISEVERSICHERUNG AG Z SIEDZIBA W 

MONACHIUM  ODDZIAŁ W POLSCE ul. CHMIELNA 101/102, 80-748 GDAŃSK.  

             Ja niżej podpisany(na  deklaruję za siebie i innych uczestników imprezy, których 

zgłaszam  iż, wyrażają oni  zgodę na udostępnienie  EUROPAISCHE REISEVERSICHERUNG 

AG Z SIEDZIBA W MONACHIUM  ODDZIAŁ W POLSCE ul. CHMIELNA 101/102, 80-748 

GDAŃSK.  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).  

Ponadto  jako osoba  zgłaszająca deklaruję za siebie i innych uczestników imprezy, których 

zgłaszam, iż  wyrażam zgodę  by Ubezpieczyciel tj. EUROPAISCHE REISEVERSICHERUNG AG 

Z SIEDZIBA W MONACHIUM  ODDZIAŁ W POLSCE ul. CHMIELNA 101/102, 80-748 

GDAŃSK.  przetwarzało nasze  dane osobowe  zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie 

danych osobowych w celu realizacji umowy ubezpieczenia jednocześnie korzystając z  prawa 

dostępu do  swoich danych oraz ich poprawiania”. 

 Ja niżej podpisany(na) jako osoba rezerwująca zgłaszam udział w wycieczce/pielgrzymce w/w 

osób i zobowiązuję się do uregulowania należności za ich udział w terminie przewidzianym niniejszą 

umową na konto Organizatora. Ponadto  oświadczam, że zapoznałam/em się z warunkami 

uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Mondo Travel Sp. z o.o.  oraz programem 

wycieczki/pielgrzymki (warunki uczestnictwa oraz ogólne  warunki ubezpieczenia a także program 

imprezy turystycznej i warunki podróżowania z BP Mondo Travel  są integralną częścią umowy). 

Wyrażam  także zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i zgłoszonych przeze mnie osób  

zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych. 

Potwierdza się zgodność danych z okazanymi dokumentami tożsamości oraz potwierdza 

własnoręczność złożonego podpisu. Data wylotu/wyjazdu jest dniem rozpoczęcia, a data powrotu 

dniem zakończenia imprezy. Klient jest zobowiązany na 24 godziny przed datą rozpoczęcia imprezy 

potwierdzić godziny transportu, czas i miejsce zbiórki (nie dotyczy imprez z dojazdem własnym). 

 

               Miejscowość i data 

 

Podpis i pieczęć pracownika  Biura Podróży 

 

        Czytelny podpis Klienta 

 

 

 

 

 



 


