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ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OBSŁUGI BIURA PODRÓŻY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY 
UBEZPIECZEŃ TRAMP I/LUB UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW 
TRAPER I/LUB UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ 

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

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

 
Nazwa Biura Podróży (Agencji Turystycznej), 

dane adresowe, kontakt telefoniczny, e-mail, adres strony www 
...................... 

Imię, Nazwisko, nr Przedstawiciela TUiR 
Allianz Polska S.A. 

 

...................... 
Kontakt telefoniczny 

 

...................... 
Oddział/Agencja 

 

............................. 
Adres e-mail Agenta 

 ............................ 
data 

 
1. Biuro (Agencja): 

 jest organizatorem turystycznym   jest pośrednikiem turystycznym 

 jest agentem turystycznym  sprzedaje bilety podróżne 

 specjalizuje się w turystyce przyjazdowej  specjalizuje się w turystyce wyjazdowej 

  incentives 

 
                                                             inne        jakie?    ..................................................... 

 
Główna działalność biura………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
2. Biuro (Agencja) organizuje wyjazdy do krajów w ramach strefy: 

A                                B                                   P   
 

Uwagi……………………………………………………………………………………………… 
 

3. Jakimi ryzykami i sumami ubezpieczenia Biuro (Agencja) jest zainteresowane w ramach ubezpieczenia : 

UWAGA: Uprzejmie informujemy, że ostateczna umowa dla ubezpieczeń w formie 
obligatoryjnej będzie mogła składać się z maksymalnie 4 programów ! 

 
STREFA A   

 

PROGRAM 1 PROGRAM 2 
RYZYKA 

Suma ubezpieczenia (euro) 

KLA  .......... .......... 

NNW  .......... .......... 

OC  .......... .......... 

SS  .......... .......... 

BP  .......... .......... 

O/R  

O/H  

O/L  
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STREFA B   

 

PROGRAM 3 PROGRAM 4 
RYZYKA 

Suma ubezpieczenia (euro) 

KLA  .......... .......... 

NNW  .......... .......... 

OC  .......... .......... 

SS  .......... .......... 

BP  .......... .......... 

O/R  

O/H  

O/L  

 

 
 

STREFA P   
 

PROGRAM 5 PROGRAM 6 
RYZYKA 

Suma ubezpieczenia  

Ubezpieczony  Rezydent*     Cudzoziemiec**   Rezydent*     Cudzoziemiec**  

KLA  .......... .......... 

NNW  .......... .......... 

OC  .......... .......... 

SS  .......... .......... 

BP  .......... .......... 

O/R  

O/H  

O/L  

 

 
 

* W przypadku ubezpieczenia w podróży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- suma ubezpieczenia musi być podawana w 
PLN 
** W przypadku ubezpieczenia turystycznego dla Cudzoziemców TRAPER suma ubezpieczenia musi być podawana w EURO; 

 
 

                                                     
* Uwaga: w ramach jednego programu i jednej strefy geograficznej można zaoferować tylko jedną odmianę sportu 
 
 

Sport* A  B  P  

 narciarstwo, snowboard Programy: 

 1  2  3  4  5  6  

 nurkowanie przy użyciu specjalistycznego sprzętu Programy: 

 1  2  3  4  5  6  

 wspinaczka górska i skałkowa                                          Programy:  

 1  2  3  4  5  6  

 inne dyscypliny sportu (proszę wymienić jakie): 
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Rodzaj wykonywanej pracy** A  B  P  

 umysłowa  Programy: 

 1  2  3  4  5  6  

 fizyczna  Programy: 

 1  2  3  4  5  6  

 fizyczna o podwyższonym ryzyku                                    Programy:  

 1  2  3  4  5  6  

 fizyczna o wysokim ryzyku                                                        Programy: 

  1  2  3  4  5  6  

** Uwaga: w ramach jednego programu i jednej strefy geograficznej można zaoferować tylko jeden rodzaj wykonywanej 
pracy 

 
 
4. Czy Biuro (Agencja) zamierza sprzedawać ubezpieczenia w podróży zagranicznej lub NNW tylko TUiR Allianz 

Polska S.A., czy także innych Towarzystw Ubezpieczeń? 
 

tylko TUiR Allianz                            także innych Towarzystw    
 

 
5. Czy Biuro (Agencja) posiada polisę OC agenta z tytułu wykonywania czynności agencyjnych? 

 
NIE                     TAK  ,  jeżeli tak, proszę podać gdzie: 

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

 
 

6. Biuro (Agencja) jest zainteresowane ubezpieczeniem: 
 

obligatoryjnym (automatycznym)                                    uzupełniającym   
 
 

7. W celu przygotowania atrakcyjniejszej oferty proszę podać, czy Biuro (Agencja) sprzedawało do tej pory 
ubezpieczenia w podróży zagranicznej lub NNW i na jakich warunkach: ryzyka, sumy ubezpieczenia, składki 
ubezpieczeniowe, prowizja, opcje dodatkowe 

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

 
8. Jaką prowizją/wynagrodzeniem brutto za wykonywanie czynności pomocniczych związanych z objęciem ochroną 

ubezpieczeniową  Klientów Biura oraz wystawieniem i doręczeniem dla nich certyfikatów a zainteresowane jest 
Biuro (Agencja)? 

 
.......... 

 
9. Biuro (Agencja) zamierza współpracować z TUiR Allianz Polska S.A. na podstawie: 

 
 Umowy agencyjnej  Umowy współpracy 

 
 
 

 
 

 ..................................................................................                      ...................................................... 
 podpis Agenta podpis, pieczęć Biura Podróży (Agencji Turystycznej) 
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 DEFINICJE: 

 
Organizator turystyki – przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną, zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ; 
 Pośrednik turystyczny – przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu na zlecenie klienta    czynności faktycznych i 
prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych;  
Agent turystyczny – przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług 
turystycznych na rzecz organizatorów turystyki, posiadających ważne zezwolenie na prowadzenie działalności na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
Cudzoziemiec – osoba fizyczna, nieposiadająca polskiego obywatelstwa lub osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie, której 
krajem zamieszkania nie jest Rzeczpospolita Polska.  
Kraj zamieszkania Ubezpieczonego – kraj, w którym Ubezpieczony zamieszkuje nieprzerwanie przez okres co najmniej jednego roku i 
w którym koncentruje się jego życie osobiste i zawodowe; krajem zamieszkania nie jest kraj, w którym dana osoba przebywa w celu 
kształcenia się, lub do którego jest oddelegowana do pracy; za przerwę w zamieszkiwaniu na terenie kraju nie uznaje się 
krótkoterminowego wyjazdu (trwającego nie dłużej niż 21 dni) w celach turystycznych lub w celu odwiedzin u członków rodziny lub 
znajomych; 
Rezydent – osoba fizyczna, której krajem zamieszkania jest Rzeczpospolita Polska; 
Ubezpieczenie obligatoryjne – ubezpieczenie przeznaczone dla wszystkich Klientów wyjeżdżających na imprezy organizowane przez 
Biuro (Agencję), automatycznie włączone w cenę imprezy turystycznej; 
Ubezpieczenie uzupełniające – ubezpieczenie dobrowolne, uzależnione od indywidualnej decyzji Klienta, przeznaczone dla osób 
chcących dodatkowo się ubezpieczyć lub wykupujących w Biurze (Agencji) wycieczkę, bilet itp., których organizatorem Biuro (Agencja) 
nie jest; 
Strefa A (ubezpieczenie TRAMP)- terytoria państw europejskich wraz z terytoriami wszystkich krajów położonych w Basenie Morza 
Śródziemnego i Wyspami Kanaryjskimi z wyłączeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego 
Strefa A (ubezpieczenie TRAPER) – terytoria państw należących do układu z Schengen wraz z terytoriami pozostałych państw 
europejskich oraz wszystkich krajów położonych w Basenie Morza Śródziemnego i Wyspami Kanaryjskimi z wyłączeniem kraju 
zamieszkania Ubezpieczonego 
Strefa B – terytoria wszystkich państw świata z wyłączeniem terytorium kraju zamieszkania Ubezpieczonego 
Strefa P-  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem kraju zamieszkania Ubezpieczonego 
KLA – ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży (assistance) 
NNW – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków 
OC – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie i na rzeczy (OC/O, OC/R); OC/R zawsze 
stanowi 10% OC/O. 
SS –ubezpieczenie sprzętu sportowego 
BP – ubezpieczenie bagażu podróżnego 
O/R( z wyłączeniem ubezpieczenia TRAMP) – ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej lub 
wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej oraz anulowania noclegu w hotelu (O/R) 
O/R( ubezpieczenie TRAMP)- ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej , wcześniejszego powrotu z 
imprezy turystycznej oraz anulowania noclegu (-ów) w hotelu 
O/H( z wyłączeniem ubezpieczenia TRAMP) – ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej i anulowania 
noclegu (-ów) w hotelu (O/H ) 
O/H (ubezpieczenie TRAMP)- ubezpieczenie ograniczonych kosztów odwołania uczestnictwa w  imprezie turystycznej oraz 
anulowania noclegu(-ów) w hotelu; 
O/L – ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu; 
wykonywanie pracy umysłowej – wykonywanie działań, czynności, prac i zawodów nie wymienionych w definicji wykonywania pracy 
fizycznej, pracy fizycznej o podwyższonym ryzyku oraz pracy fizycznej o wysokim ryzyku oraz wykonywanie prac w administracji 
działów wymienionych w definicjach wykonywania pracy fizycznej, pracy fizycznej o podwyższonym ryzyku lub pracy fizycznej o 
wysokim ryzyku; 
wykonywanie pracy fizycznej: 
a)  wykonywanie działań i czynności w formie zatrudnienia lub zarobkowania, zwiększających ryzyko powstania szkody, ale także 

działania niewynikające ze stosunku pracy i działania niezarobkowe, np. wolontariat, praktyki zawodowe w warsztacie lub fabryce, 
zwiększające ryzyko powstania szkody; za wykonywanie pracy fizycznej rozumie się także działania z użyciem farb, lakierów, 
paliw płynnych i rozpuszczalników, gazów technicznych i spalinowych, gorących olejów technicznych lub płynów technicznych; 

b) wykonywanie prac w transporcie, z zastrzeżeniem zapisów definicji wykonywania pracy fizycznej o podwyższonym ryzyku, 
c) wykonywanie prac w pogotowiu ratunkowym, policji, straży miejskiej i pożarnej, wojsku (z zastrzeżeniem, iż zakres 

ubezpieczenia nie obejmuje zdarzeń związanych z wykonywaniem ćwiczeń pod kontrolą władz wojskowych), przy ochronie lub 
dozorze (niezależnie od tego czy osoba wykonująca pracę jest wyposażona w broń, czy nie); 

d) wykonywanie czynności, prac i zawodów wymienionych w ppkt a), b) i c) kwalifikuje się do wykonywania pracy fizycznej, o ile 
jednocześnie nie są wykonywane czynności, prace i zawody wymienione w definicji wykonywania pracy fizycznej o 
podwyższonym ryzyku oraz pracy fizycznej o wysokim ryzyku; 

wykonywanie pracy fizycznej o podwyższonym ryzyku - wykonywanie prac w transporcie, przy jednoczesnym wykonywaniu 
czynności związanych z rozładunkiem, przeładunkiem lub załadunkiem towarów. Wykonywanie prac, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym kwalifikuje się do wykonywania pracy fizycznej o podwyższonym ryzyku, o ile jednocześnie nie są wykonywane 
czynności, prace i zawody wymienione w definicji wykonywania pracy fizycznej o wysokim ryzyku; 

wykonywanie pracy fizycznej o wysokim ryzyku: 
a) Wykonywanie prac w: budownictwie, gazownictwie, energetyce, hutnictwie, górnictwie, przemyśle ciężkim, tartakach (również 

przez właścicieli tych firm), a także wykonywanie następujących zawodów: konwojent, stolarz, rolnik; 
b) Wykonywanie czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi, takich jak: wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty 

pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe; 
c) Wykonywanie wszelkich prac na wysokościach oraz na jednostkach pływających. 
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