Morskie Sp. z o.o.
00-120 Warszawa, ul. Złota 59
tel. 22 222 46 15, fax 22 222 46 01
www.morskie.pl, kontakt@morskie.pl
- wpisana do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych
Województwa Mazowieckiego pod nr 1375
- wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 434460,
NIP: 525-25-36-091, kapitał zakładowy 37.500, ,00 zł
- posiada gwarancję ubezpieczeniową AXA w wysokości: 468 750 zł nr 04.990.624

Pieczęć Agenta

UMOWA - ZGŁOSZENIE
na Rejs Wycieczkowy nr ….. - M - 2018
zawarta w dniu ………………………………. w Warszawie
Pomiędzy Morskie Sp. z o.o.
a Klientem:
IMIĘ I NAZWISKO KLIENTA:

Adres zamieszkania:

Nr telefonu:

Data urodzenia:

Adres do korespondencji:

Adres e-mail:

REJS I OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE:
Nazwa linii:

Nazwa statku:

Termin rejsu:

Kierunek/trasa:

Pokład:

Kabina (kat./nr):

Napiwki:
-

Pakiety napojów:
-

Dieta:
-

Ubezpieczenie obowiązkowe (KL,NNW):

Program lojalnościowy/nr:

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny:

Kraj/miejscowość:

Pokój/wyżywienie:

Ubezpieczenie rozszerzone (wariant):

Termin:

Transfery:

Ubezpieczenie Kosztów Rezygnacji:

Hotel:

Parking w porcie:

UWAGA:

DODATKOWE ŚWIADCZENIA:

KLIENT oświadcza, iż zapoznał się z treścią i akceptuje „WARUNKI UCZESTNICTWA Morskie Sp. z o.o.” (Załącznik nr 1 stanowiący integralną część „Umowy - Zgłoszenia”) oraz „Ogólne
Warunków Uczestnictwa Linii Oceanicznej” (Załącznik nr 2 stanowiący integralną część „Umowy - Zgłoszenia”) zgłasza swój udział w wyżej wymienionej imprezie turystycznej.

KLIENCI / CENA:
KLIENT oświadcza, iż zgłaszając swój udział zgłasza również udział niżej wymienionych osób i zobowiązuje się do uiszczenia depozytu albo do uregulowania całości płatności za udział
w imprezie turystycznej wszystkich zgłoszonych w niniejszej umowie osób zgodnie z „WARUNKAMI UCZESTNICTWA Morskie Sp. z o.o.” i „Ogólnymi Warunkami Uczestnictwa Linii
Oceanicznej”.
l.p

NAZWISKO I IMIĘ

Data
urodzenia

(zgodnie z paszportem)

Cena w walucie*:
REJS
kabina

opłaty
portowe

napiwki

pakiet
napojów

Cena
w walucie*/PLN:
DODATKOWE
ŚWIADCZENIA

Cena
w walucie*/PLN:
UBEZPIECZENIE
/FUNDUSZ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
* USD, EURO lub inna waluta

PŁATNOŚCI:
Waluta

data

EUR*

USD*

PLN**

31 2490 0005 0000 4600 8688 3738

62 2490 0005 0000 4600 7150 5285

68 2490 0005 0000 4530 4148 7019

swift: ALBPPLPW

swift: ALBPPLPW

Całkowita cena w walucie
DEPOZYT do dnia
DOPŁATA do dnia
Nr rachunku do dokonania płatności:

* Klient ma prawo uiścić depozyt lub całkowitą cenę imprezy w walucie obcej, bądź równowartość w złotych polskich (PLN) kwoty podanej w dolarach USA, EURO lub innej walucie według
kursu sprzedaży Alior Bank, przeliczonego zgodnie z § 2 Warunków Uczestnictwa Morskie Sp. z o.o.
** Jeżeli uiszczenie depozytu lub całkowitej ceny następuje wyłącznie w złotych polskich (PLN), zapłacona w polskich złotych (PLN) kwota jest podstawą do dokonania rozliczeń pomiędzy
Morskie Sp. z o.o. a KLIENTEM w przypadkach rezygnacji z imprezy lub jej odwołania przez Morskie Sp. z o.o.

ŚWIADCZENIA OSÓB TRZECICH: Bilety lotnicze
Linia lotnicza:

Wylot

Przylot

Cena

trasa

data

godzina

data

godzina

trasa

data

godzina

data

godzina

Klient upoważnia Morskie Sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT do celów podatkowych bez jego podpisu.
W przypadku, gdy wpłata dokonana przed datą rozpoczęcia imprezy, zgodnie z powyższymi terminami, pokrywa różnicę pomiędzy uiszczonym depozytem a całkowitą ceny imprezy,
depozyt ulega likwidacji a kwota nim objęta podlega zaliczeniu na poczet całkowitej ceny imprezy.

...............................................

……………………………
Data

podpis KLIENTA

KLIENT oświadcza w imieniu własnym, oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje zgłoszenia w Umowie-zgłoszeniu, iż przed zawarciem Umowy-zgłoszenia
MORSKIE udzieliło KLIENTOWI standardowych informacji, za pośrednictwem odpowiedniego standardowego formularza informacyjnego.
……………………………
Data

………………………………………………………
Podpis KLIENTA

KLIENT oświadcza w imieniu własnym, oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje zgłoszenia w Umowie-zgłoszeniu, iż przed zawarciem Umowy-zgłoszenia
MORSKIE udzieliło KLIENTOWI informacji min. o głównych właściwościach usług turystycznych.
……………………………
Data

…………………………………………………
Podpis KLIENTA

KLIENT oświadcza w imieniu własnym, oraz uczestników imprezy turystycznej, na rzecz których dokonuje płatności za imprezę turystyczną, iż zapoznał 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 na jego rzecz i jego
uczestników oraz oświadcza w imieniu własnym i tych uczestników, że akceptuje te warunki ubezpieczenia.
……………………………
Data

………………………………………………………
Podpis KLIENTA

.............................................................
podpis pracownika Morskie/Agenta

pieczątka Morskie

