PISEMNE POTWIERDZENIE POSIADANIA UMOWY
GWARANCJI UBEZPIECZENIOWEJ NA RZECZ KLIENT6W

Stosownie do postanowieri art. 14 ust.4 ustawy zdnia 29 sierpnia 7997r. o uslugach turystycznych (tekst jednolity
Dz.U.22076 r.,poz.187 zp62n. zm.)
Biuro Podr6iy ARION TOUROPERATOR Sp. z o.o.,

31-

128 Krak6w, ul. Karmelicka 32

dzialajqc jako organizator turystyki posiadaj4cy zalwiadczenie o wpisie do Rejestru Organizator6w Turystyki
i PoSrednik6w Turystycznych Marszalka Wojew6dztwa Malopolskiego pod nrZl3ol20t3 potwierdza posiadanie
zabezpieczenia, na wypadek swojej niewyplacalnoSci, w zakresie:
- pokrycia koszt6w powrotu z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu zimprezy
turystycznej, obejmuj4cych w szczeg6lnoSci koszty transportu, zakwaterowania, transfer6w, w tym takiae kosily
poniesione przezklienlow, w wypadku gdy organizator turystyki lub poSrednik turystyczny, wbrew obowiqzkowi, nie
zapewnia tego powrotu

- pokrycia zwrotu wplat wniesionych tytulem zaplaty za imprezg turystycznq, w wypadku gdy zprzyczyn
dotycz4cych organizatorc turystyki lub poSrednika turystycznego onz os6b, kt6re dziataj4 w ich imieniu, impreza
turystyczna nie zostala lub nie zostanie zrealizowana

- pokrycia zwrotu

czg6ci wplat wniesionych tytulem zaplaty za imprezg turystycznq odpowiadaj4c4czgsciimprezy
turystycznej, kt6ra nie zostala lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotycz4cych organizatora turystyki lub
poSrednika turystycznego oraz os6b, kt6re dzialaj4w ich imieniu

w formie umowy gwarancji
nr

ubezpieczeniowej

umowy ubezpieczenia na rzecz

klient6w

03.535.508 wystawionej przez: TUiR AXA S.A. ul. Chfodna 52, 00-857 Warszawa

1.'
2.

Gwarancja jest wazna w okresie od dnia 10.05.2017 do dnia 09.05.2018 i obejmuje ochron4 wszystkie umowy
o organizowanie imprez turystycznych zawarte w okresie obowi4zywania gwarancji, chociazby ich wykonanie
nie nast4pilo w tym okresie, jeZeli informacje o wyst4pieniu zdarzenia objgtego gwarancj4 zostan4przekazane
Gwarantowi w terminie do 1 roku po uptywie okresu obowi4zywania gwarancji.

Suma gwarancyjna wynosi: 639.731,50
trzydzie5ci jeden zlotych 00/50

3.

zf

(sfownie: szeS6set trzydzieSci dziewiqd tysiqcy siedemset

)

Oryginal gwarancji znajduje sig

u

Marszalka Wojewfidztwa Malopolskiego zsiedzib4 wKrakowie,

ul. Basztowa 22 (adres do korespondencji: ul. Raclawicka 56, 30-017 Krak6w).

4.

Klient ubiegaj4cy sig o pokrycie koszt6w jego powrotu do kraju w sytuacji, gdy organizator turystyki lub
poSrednik turystyczny wbrew obowi4zkowi nie zapewnia tego powrotu powinien nienvlocznie skontaktowa6
siq z Marszalkiem Wojew6dztwa Malopolskiego m tel. 12137-96-029 lub 028 e-mail:
uslugiturystyczne@malopolska.mw.gov.pl albo z najbliZszqplac6wk4 konsulam4.

5.

Klient ubiegaj4cy sig o zwrot wniesionych wplat lub ich czgsci w razie nieztealizowania imprezy turystycznej
powinien zglosil sig do Marszalka Wojew6dtwa Malopolskiego lub do Gwaranta. Do Z4dania zaplaty naleZy
dol1czy6:

6.

kopig umowy o Swiadczenie uslug turystycznych,
kopig dowodu wplaty zaimprezg turystycznq,
oSwiadczenie stwierdzajqce niewykonanie przez organizatora turystyki lub poSrednika turystycznego
zobowiqzai umownych o okreSlonej wartoSci,
oSwiadczenie zawieraj4ce wskazanie rachunku bankowego, na kt6ry ma nast4pi6 wyplata z gwarancji,
albo wskazanie innego sposobu vtyplaty z gwarancji.

W prrypadku gdy umowa gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej/umowa ubezpieczenia na rzecz klient6w'
okaze sig niewystarczaj1ca na pokrycie koszt6w powrotu klient6w do miejsca wyjazdu lub planowanego
powrotu albo zwrotu wplat lub czgSci wplat wniesionych za imprezg tlrystycznq, marszalek wojew6dztwa
lub wskazan przez niego jednostka wystgpuje do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
z siedzib4 w Warszawie, ul. Plocka9lll o wyplatg Srodk6w z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
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