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UMoWA GENEMLNA NR 51912
zo BoWlĄZUJĄcA Do zAWl ERłru n u vl ów U BEzpl EcZEN lA

W ZW|ĄZKU Z IMPREZAMI TURYSTYCZNYM| NATERENIE RP
z dnia O1,.O1,.2OL9 r.

zawarl.a pomiędzy:
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul, Chłodnej
51, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Xll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, numer KRS 271543, NlP 107-00-06-1-55, kapitał zakładowy: IO7 9!2677 złotych opłacony w
całości, którą reprezentują:

t. Kryłstyna Dolatowska - Kierownik Sprzedaży ds, Ubezpieczeń Turystycznych
2. Anna Broda - Specjalista ds. Wsparcia Sprzedaży Ubezpieczeń Turystycznych

zwanądalej ,,P14"
a
Jackiem Ciekała prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: Biuro Usług Turptyczno-Rekreacyjnych
Jacek Ciekała z siedzibą w 41-506 Chorzów przy ul. Wrodawska t8/ao, NlP: 6271297943 , REGON:
276t57383

zw aną dalej,, Biu rem PodróĘ"

§1,
Definicje

W rozumieniu niniejszej umowy wymienione nizej w pkt 1) - 9) pojęcia mają następujące znaczenie:
1) "Umowa" - niniejsza umowa,
2) "Strony Umowy" - AXA i BIURO PoDRÓZY,
3) "lmpreza Turystyczna" - połączenie co najmniej dwóch róznych rodzajów usług turystycznych na

potrzeby tej samej podróży lub wakacji,
4) "Klient" - osoba podróżująca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w ramach lmprezy Turystycznej; w

rozumieniu Umowy Klientem jest równiez osoba wyznaczona przez B|URO PoDRÓZy do obsługi
lmprezy Turystycznej,

5) "Umowa Uczestnictwan - umowa o usługi turystyczne zawarla pomiędzy B|UREM PoDRÓZy a
Klientem,

6) ,,Umowa Ubezpieczenia Klienta" - zawal::a przez B|URO pODRÓZY na
ubezpieczenia Klienta w czasie podróży na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,

7) "Wniosek o Ubezpieczenie" lub "Wniosek" - wniosek BlURO PODRÓZY do
Ubezpieczen ia Kl ienta,

8) "Ochrona Ubezpieczeniowa" - ochrona ubezpieczeniowa udzielona Klientowi przez AXA wynikająca z
Umowy Ubezpieczenia Klienta,

9) "Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualne podróże Kontynenty na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej" zatwierdzone uchwałą Zarządu nr a3O/Oa/2Ot8 z dnia 30.08.2O18 Warunki na postawie
których zawarlajest Umowa Generalna Ubezpieczenia stanowiące załacznikt do Umowy.

§2.
Przedmiot Umowy

umowa określa:
t) tryb i warunki zawierania przez A)(A i BIURO PODRÓZY Umów Ubezpieczenia Klienta,
2) zakres i warunki ubezpieczenia Klienta objęte Umowami Ubezpieczenia Klienta.

§3.
Zobowiązanie do zawierania Umów Ubezpieczenia Klientów

rzecz klienta umowa

AXA o zawarcie Umowy

Strony Umowy zobowiązują się do zawierania
określonych w Umowie, przy czym w okresie
wyłączność w tym zakresie,

Umów Ubezpieczenia Klientów, w trybie i na warunkach
obowiązywania Umowy B|URO PODRÓZY zapewnia AXA

AXA Ubezpieczenia Towarzy§two Ubezpie§zeń i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel.022 555 00 50, fax022 555 05 00, www.axa,pl
organ rejostrowy: sąd Rgjonow dla m,§t, Warszawy, Xll Wydział Gospodarczy KRS, Nr KRs 271543; NlP 107-00-06-,t55;
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§4.
Zawarcie Umowy Ubezpieczenia

W celu zawarcia Umowy Ubezpieczenia Klienta B|URO PODRÓZY jest obowiązane doręc4lć do AXA w
terminie określonym w ust. 3 Wniosek o Ubezpieczenie ( stanowiący załaczniknr 2i3 do niniejszej
umowy) zawierający:

a) czytelne dane Klienta (imię/imiona i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia lub PESEL),
b) datę zawarcia Umowy Uczestnictwa w przypadku ubezpieczenia Kosżów Rezygnacji z lmprezy

Turystycznej,
c) liczbę dni trwania Ochrony Ubezpieczeniowej Klienta, wraz z wyszczególnionymi ryzykami,

zastosowanymi zwyzkami,
d) oświadczenie B|URA PODRÓł że Umowa Uczestnictwa odpowiada warunkom określonym w ust.2

2. Umowa Uczestnictwa powinna zawierać:
a) informacje o zakresie i sumie ubezpieczenia Klienta - zgodne z Umową;
b) informacje o postanowieniach Umowy Ubezpieczenia Klienta odmiennych od OWU - zgodne z

Umową;
c) oświadczenie Klienta następującej treści: ,,Oświadczam w imieniu własnym oraz uczestników imprezy

turystycznej, na rzecz których dokonuję płatności za imprezę turysĘczną, iż przed zawarciem
niniejszej umow otrzymałem / otrzymałam O§ólne Warunki Ubezpieczenia indywidualne podróże
KontynenĘ na terenie Rzeczypospolitej Polskiej" zatwierdzone uchwałą Zarządu nr 7/3O/O8/2O78
z dnia 30.08.2078 wraz z pozostałymi warunkami umow ubezpieczenia, jakie obowiązywać będą po
zawarciu przez BllJRO PODROŻY umowy ubezpieczenia na moją rzecz i na rzecz tych uczestników
oraz oświadczam w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuję te warunki ubezpieczenia.
Oświadczam w imieniu własnym oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuję
płatności za imprezę turystyczną, że pzed zawarciem niniejszej umowy otrzymałem lnformacje o
zasadach przetwarzania danych osobowych przez AXA Ubezpieczenia Towar4tstwo Ubezpieczeń i
Reasekuracji S.A., będącej administratorem moich danych osobowych oraz danych tych osób,
podanych we Wniosku o ubezpieczenie, która będzie pnetwarzała te dane w celu zawarcia i
wykonania umow ubezpieczenia na mój rachunek i rachunek ww. osób. Dane te podaję
dobrowolnie, jednak przyjmuję do wiadomości, że ich niepodanie uniemożliwi zawarcie umowy
ubezpieczenia na mój rachunek i na rachunek ww. osób. Przysługuje mi prawo w§Iądu i modyfikacji
danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych'.
Doręczenie MA przez B|URO PODRÓZY Wniosku o Ubezpieczenie powinno nastąpić ostatecznie
najpóźniej w dniu wyjazdu Klienta na lmprezę Turystyczną,
W przypadku ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z lmprezy Turystycznej doręczenie Wniosku o
Ubezpieczenie powinno nastąpić najpóźniej w terminie 7 dni od zawarcia Umowy Uczestnictwa, a w
przypadku zawarcia Umowy Uczestnictwa po 25 dniu miesiąca nie później niz ostatniego dnia
miesiąca.
Wniosek o Ubezpieczenie składa się na formularzu określonym przez A)(A, chyba że Strony ustalą w
formie pisemnej pod rygorem niewazności inną formę Wniosku.

6, W rozumieniu Umowy, przez ,,doręczenie Wniosku o Ubezpieczenie" nalezy rozumieć rzeczywiste
otrzymanie Wniosku przez A)(A.

7. Jeżeli ostatni dzień terminu na złożenie Wniosku o Ubezpieczenie przypada w sobotę lub w dniu
ustawowo wolnym od pracy, to Wniosek powinien być złożony w AXA w dniu roboczym bezpośrednio
poprzedzającym sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy.

8. Wniosek o Ubezpieczenie musi być dostarczony do AXA poprzez udostępniony przez §G aplikację
on-line a przypadku awarii aplikacji pocztą kurierską.

§5.
t. Okres ochrony Ubezpieczeniowej Klienta rozpoczyna się i kończy:
a) zgodnie z postanowieniami § 39 ust 2 i 3 OWU indywidualne podróze KONryNENry na terenie

Rzeczypospol itej Polskiej;
b) pod warunkiem zawieszającym przekazania Wniosku o Ubezpieczenie do §(A przez B|URO PODROZY

zawierającegoinformacjeioświadczeniaprzewidzianew§4ust. 1wterminieokreślonymw§4ust.
3 lub 4.

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel,022 555 00 50, fax022 555 05 00, www.axa.pl
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§6.
Jezeli BlURO POOnÓŻY nie doręczyło Wniosku o Ubezpieczenie do AXA w terminie określonym
odpowiednio w § 4 ust.3lub4 bądźdoręczonyWniosek niespełnia warunków określonych w § 4
ust. 1 wówczas nie dochodzi do zawarcia Umowy Ubezpieczenia Klienta, a ryzyko nieobjęcia Klienta
ubezpieczeniem przewidzianym Umową obciąza BlURO PODRÓZr.

§7
Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są:
a) Następstwa nieszczęśliwych wypadków;
b) Assistance;
c) Koszty leczenia;
d) Kosły ratownictwa
e) Koszty rehabilitacji;
f) Odpowiedzialnośćcywilna;
g) Sprzęt sportowy;
h) Koszty rezygnaĄi z podróży

§8
System rozliczeń orazzabezpieczenie Wierzytelności A)(A z §ltułu składek

t. §G dokonuje rozliczenia składek ubezpieczeniowych w okresach miesięcznych (,,Okres
Rozliczeniowy").

2, Nalezną A)(A od B|URA PODRÓł kwotę z tytułu składek (,,Kwota Należna") ustala się uwzględniając
umowy ubezpieczenia zawafte w danym Okresie Rozliczeniowym.

3. AXA przekazuje B|URU PODRÓŻY informację o Kwocie Należnej w terminie do 7 dnia następującego
po danym okresie Rozliczeniowym, którego dotyczy Kwota Należna.

4, B|URO PODRÓŻY zobowiązane jest do zapłacenia Kwoty Naleznej w terminie do czternastego dnia
następującego po danym Okresie Rozliczeniowym na konto AXA o nr 63 1240 2092 9637 OOOO
0005 1912.

5. Jeżeli Kwota Nalezna nie zostanie zapłacona w terminie określonym w ust. 4, AXA wezwie B|URO
PODRÓZY do dokonania zapłaty, wyznaczając 7 dniowy termin na jej dokonanie oraz określając
skutki prawne dalszego opóźnienia.

6. W przypadku uchylenia się przez B|URO PODRÓZY od terminowej zapłaty Kwoty Należnej, A)(A może
rozwiązaĆ Umowę w trybie natychmiastovvym, po uprzednim wezwaniu do zapłaty zgodnie z ust. 5,

7. BIURO PODRÓŻY przedkłada do kontroli na żądanie uprawnionego pracownika §(A pełny wykaz
imiennych list uczestników ryjazdów oraz inne dokumenty dotyczące organizowanych imprez
turystycznych, mające związek z ubezpieczeniem przewidzianym Umową. Jeśli takie przedłożenie
imiennych list odbywa się za pośrednictwem lnternetu B|URO PODRÓł zaszyfrĄe dane i przekaże
A)(A odpowiedni klucz.

§9
lnne obowiązki BlURA PODRÓZY

1,. BIURO PODRÓZ/ zobowiązuje się do:
a) powiadomienia Klienta o jego prawach i obowiązkach wynikających z Umowy Ubezpieczenia,
b) przekazania Klientowi w formie papierowej lub - jezeli Klient wyrazi na to zgodę - na innym trwałym

nośniku OWU KONTYNENTY na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wraz z pozostałymi warunkami
Umowy Ubezpieczenia Klienta, przed zawarciem Umowy Uczestnictwa,

c) przekazania Klientowi w formie papierowej lub - jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - na innym trwałym
nośniku, przed zawarciem Umowy Uczestnictwa, lnformacji o zasadach przetwarzania danych
osobowych przezAXA, której wzór stanowi Załącznlk nr 5 do niniejszej Umowy,

d) potwierdzenia na piśmie, dla potrzeb Klienta, okoliczności zdarzenia objętego ubezpieczeniem,
e) powiadomienia Klienta, iż zasady składania i rozpatrywania reklamacjiw zakresie ubezpieczenia §(A

znądią się na stronie www.axa.pllreklamacje oraz w § 47 OWU KONTYNENTY na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej.

f) przechowywania przez okres 5 lat, licząc od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy, wsrystkich
dokumentów związanych z wykonaniem Umowy (w szczególności dokumentów potwierdzających

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
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zakup usług turystycznych przez ubezpieczonych Klientów) oraz do ich udostępnienia na każde
ządanie AXA.

Powyższe nie wyłącza innych obowiązków BIURA PODRÓŻY wynikających z OWU lub przepisów prawa.

§10
Sumy ubezpieczenia

Su my ubezpieczen ia przedstawia pon iższa ta bela:

§11
Składka ubezpieczeniowa

Składka ubezpieczeniowa jest naliczana za każdego Klienta, za każdą rozpoczętą dobę udzielania
Ochrony Ubezpieczeniowej przez lXA. W przypadku imprez z dojazdem własnym składka
ubezpieczeniowa jest naliczana za każdego Klienta, za czas udzielania Ochrony ubezpieczeniowej
przed właŚciwym terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej określonym w umowie uczestnictwa, o
ile Klient zadeklaruje wolę zostania objętym ochroną w okresie dojazdu własnego.
Wysokość składki za poszczególne ubezpieczenia przedstawia poniższa tabela:

AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
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( inwalidztwo w następstwie NNW)

( odpowiedzialność cywilna sportowa)

i m prezy tu rystycznĄ ze 7oo Yo zwrotem
do sumy 16.000 PLN

Wycieczki za ! dzień od osoby z włączeniem
amatorskich sportów letnich i zimowych ( AS)

Wycieczki za t dzień od
amatorskich sportów letnich i zimowych ( AS)
+ocs+ss
Wycieczki do 3 dni

Wycieczki do 3 dni z włączeniem amatorskich
letnich i zimowych ( As) *

Wycieczki do 3 dni z włączeniem amatorskich
sportów letnich i zimowych ( AS) + OCS + SS
Wycieczki do 7 dni

Wycieczki do 7 dni z włączeniem amatorskich
letnich i zimowych ( As; "

Wycieczki do 7 dni z włączeniem amatorskich
sportÓW letnich i zimowych ( AS) + ocs + ss
Wycieczkido 14 dni

Wycieczki do 14 dni z włączeniem
amatorskich sportów letnich i zimowych ( AS)

Ubezpieczenie NNW sUMY UBEZP|ECZENlA
NWs śmierć W następstwie NNW) 5.0oo PLN
NWl 1o.ooo PLN
NWU uszczerbek w nasteostwie NNv\ 1o.ooo PLN
Kosz v leczenia 5oo PLN
kosztv ratownictwa 1-5.UUU PLN

^osztv 
renaollnacll 5o0 PLN

OCs 4o.ooo PLN
oGs szkody rzeczowe) 4.UUU PLN
§§ ( sprzęt sponowy) 3.(J(J(J PLN

wycleczkl za L ozlen oo osoby o,3o PLN
(J,35 PLN

U,t'U PLN

1,oo PLN

]-,5U PLN

1,5o PLN

1,Eo PLN

2,7o PLN

3,oo PLN

3, l'o PLN
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Wycieczki do 14 dni z włączeniem
amatorskich sportów letnich i zimourych ( AS)
+ocs+SS

5,4o PLN

Ubezpieczenie od kosztów rezygnaĄi z
imprery

2,5OYo

Ubezpieczenie od kosaów rezygnaĄi z
imprezy + zwyżRa za choroby przewlekłe i

nowotworowe

5,oo %

*As - amatorskie uprawienie soortów - sporty uprawiane rekreacyjnie w warunkach letnich lub

zimowych w wyznaczonych do tego miejscach , takich jak: narciarstwo, snowboard, suńing,
windsurfing, kitesurfing, atakże wszelkiego rodzaju zajęcia teambulidingowe ( np. paintball).

l;1A zastrzega sobie prawo negocjacji wysokości składki w odniesieniu do umów, które mają byĆ

zawarte w kolejnym roku obowiązywania Umowy po analizie rocznego przebiegu ubezpieczenia
ubezpieczeń udzielonych na podstawie Umowy, przez co należy rozumieĆ wynik techniczny Umowy za

dany rok kalendarzowy.

§12
Wynagrodzenie B|URO PODRÓil

Stawka składki za ubezpieczenia określone w §ll jest stawką netto. BIURO PODRÓZY nie otrzymuje
wynagrodzenia za ubezpieczenia określone w §11

§13
PoufnŃć ,

Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień i warunków niniejszej Umowy i nie

ujawniania ich stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez
przepisy prawa i gdy druga Strona vlyrazi zgodę na piŚmie na ich ujawnienie, o ile, nie będzie to
sprzeczne z obowiązującymi przepisami.
przez ,,lĄemnicę handlową" należy rozumieó wszelkie materiały i informacje posiadane przez Stronę,
zarówno handlowe, finansowe, organizacyjne, techniczne, technologiczne i inne, przekazane Stronie
w formie ustnej, pisemnej lub w jakikolwiek inny sposób, zapisane w jakiejkolwiek formie (w tym
między innymi w formie prezentacji, rysunków, filmów, dokumentów, w formie elektronicznej)
przekazane przez drugąStronę w trakcie lub w związku z wykonywaniem tej Umowy.

BlURo PoDRÓZY zobowiązane jest do traktowania wszelkich informacji dotyczących AXA lub innych
podmiotów z grupy AxA, bądź innych informacji u4lskanych w związku lub przy okazji wykonywania

Umowy, jako informacji poufnych i do nieujawniania ich osobom trzecim oraz nie wykorzystywania do

celów inńych niż realizacja niniejszej Umowy, bez wcześniejszej pisemnej ZgodyAG. BlURo PoDRÓŻY
gwarantuje ponadto, iżzabezpieczy przekazane mu materiały przed ich ujawnieniem osobom trzecim,
powyzsze zobowiązanie nie dotyczy informacji publicznie jawnych, chyba ze ich ujawnienie nastąPiło
na skutek naruszenia niniejszej Umowy. Zobowiązanie do zachowania poufnoŚci obowiązuje
Wykonawcę również po wygaśnięciu niniejszej Umowy.

§14
Przetwa rzanie danych osobowych

t, postanowienia dotyczące powierzenia przez AXA przetwarzania danych osobowych na rzecz B|URA
poDRÓzy zawarle są w Umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych, stanowiącej Załącznik
nr 6 do niniejszej Umowy.

2, BlURo poDRÓŻy jest odpowiedzialne również za kary pienięzne lub inne opłaty nałoŻone na lub

obciążające Ax4 wskutek naruszenia z ich winy tajemnicy ubezpieczeniowej okreŚlonej w ustawie z dnia

22 maja 2OO3 r, o działalności ubezpieczeniowej.

2.

3,
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§15
postanowienia końcowe

Umowa obowiązuje od dnia 01,01.2019 r.

Umowa została zawarta na czas nieokreślony Umowa moze zostać wypowiedziana zzachowaniem 1
miesięcznego okres wypowiedzenia. Dla skuteczności wypowiedzenia wymagana jest forma pisemna
pod rygorem nieważności.
Niezależnie od przypadku określonego w ust. 2 AXA może rozwiązaĆ Umowę za miesięcznym
wypowiedzeniem, jeżeli poziom szkodowości z Umowy (stosunek przypisu składki do sumy wypłat i
rezerw RBNP)wynosić będzie w okresie co najmniej 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych więcej niz
5O%, a także w przypadku opisanym w § 8 ust, 6.
W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Oywilnego.
Zmiany warunków niniejszej Umowy nie wymagają dla swej wazności formy pisemnej. Administrator
poinformuje Przetwarzalącego o zmianach poprzez wysłanie Aneksu do niniejszej Umowy na
wskazany przez Przetwarzalącego adres. W pr4lpadku braku sprzeciwu Przetwarzaiącego w terminie
5 dni od dnia przekazania Przetwarzającemu propozycji Aneksu uznaje się, że Przetwarzający
zaakceptował proponowaną zmianę w brzmieniu ustalonym w treści Aneksu.
Spory mogące wyniknąć na tle Umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla
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siedziby §(A.

7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po ,;ednym dla każde1 ze
Stron.
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1,, ogólne Warunki Ubezpieczenia indpvidualne podróże Kontynenty na terenie Rzeczypospolitej PoIskiej,
2. Wniosek o Ubezpieczenie NNW,
3. Wnlosek o Ubezpieczenie ( KRiT),
4. Porozumienie o udostępnieniu Aplikacji 82B,
4A lnstrukcja dotycząca zasad oraz trybu korzystania z Ap|ikacji internetowej B2B przez BlUR0 PODROZY,
4B oświadczenia BlURo pooRÓzv,
4C Zasady korzystania z ap|ikacji 82B,
5 lnformacja o zasadach przetwarzania danych osobowych przez A)(A Ubezpieczenia TUiR S.A.,
6 Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
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