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Gerbfrikat
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczen i Reasekuracji S.A.
poswiadcza niniejszym, i2 dzialajqc na wniosek

BtuRo poDRozyARtoN ToURoPERATOR Sp. z o.o.
z siedzibq w Krakowie (3L-1-28) przy ul. Karmelickiej 32
udziel ito gwa ra ncj i u bezpieczen iowej o

nu

merze 04.489.758

waznej od 10.05.2018r. do 09.05.2019r.
Gwarancja spelnia wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia L997 r. o uslugach turystycznych
(tekst jednolity:Dz,U. z2OO4r.nr223,poz.2268zp62n. zm.). Beneficjentem gwarancjijest
Ma

rszalek Wojew6dztwa Malopolskiego

Przedmiotem gwarancji jest:

1) zaplata kwoty niezbqdnej na pokrycie koszt6w powrotu klient6w Zieceniodawcy z imprezyturystycznej do miejsca wyjazdu lub
planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy Zleceniodawca wbrew obowiqzkowi nie zapewni tego powrotu;

2) zwrot wplat wniesionych tytulem zaplaly za imprezq turystycznq w wypadku, gdy z przyczyn dotyczqcych Zleceniodawcy oraz
os6b, kt6re dzialaja w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;

3) zwrot czg6ci wplat wniesionych tytulem zaplaty za imprezq turystyczna, odpowiadajqcq czq6ci imprezy turystycznej, kt6ra nie
zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczqcych Zleceniodawcy oraz os6b, kt6re dzialajq
- stosownie do przepis5w ustawy z dnia 29 sierpnia

L997 r. o uslugach turystycznych (Dz.

w

U. z

jego imieniu

2004 r. Nr 223, poz.2268, z p6in. zm.).

Suma gyvarancyjna wynosa 621.344,90

zN

(slownie: sze6iset dwadzie6cia jeden tysiqcy trzysta czterdzie6ci cztery ztoty 9OI1OO)
co stanowi r5wnowafto6i kwoty 149.000 EUR (slownie: sto czterdzie6ci dziewiq6 tysiecy euro 00/100), przeliczonq z zastosowaniem
kursu Sredniego euro, ogloszonego pvez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia gwarancji, to jest w dniu
O2.O1,.2OLA roku (1 EUR = 4,L7OtzI).
Zobowiqzania Gwaranta obejmuja dziatalno5i Zleceniodawcy w zakresre:
1) organizowanie imprez turystycznych i po6redniczenie na zlecenie klient6w w zawieraniu um6w o 5wiadczenie uslug turystycznych na

i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego, z
wylqczeniem pkt 4;
2) organizowanie imprez turystycznych i po6redniczenie na zlecenie klient6w w zawieraniu um6w o Swiadczenie uslug turystycznych na
ten^orium panstw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego Srodka transportu ni2 transpoft lotniczy w ramach przewozu
czanerowego, z wylqczeniem pkt 4;
terytorium paRstw europejskich

3) organizowanie imprezturystycznych i po6redniczenie na zlecenie klient6w w zawieraniu um6w o Swiadczenie uslug turystycznych na
tendorium pahstw europejskich z wykorzystaniem innego Srodka transportu ni2 transport lotniczy w ramach przewozu czafteroweCo, z
wylqczeniem pkt 4;
4) organizowanie imprezturystycznych i po5redniczenie na zlecenie klient6w w zawieraniu um6w o Swiadczenie uslugturystycznych na
terytorium kraj6w majqcych ladowq granicg z Rzeczpospolitq Polskq, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrgbie obszaru obwodu
kaliningradzkiego, a tak2e organizowanie imprez turystycznych
po6redniczenie na zlecenie klie,nt6w w zawieraniu um6w o

i

Swiadczenie uslug turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym imprez za granicznej turystyki przyjazdowej,
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia LggT r. o uslugach turystycznycn.

Kierownik Sprzeda2y ds. Ubezpieczeri Turystycznych

Ninlejszy certyfikat nie stanowi podstawy do wystepienia przez Marszalka Wojew6dztwa z roszczeniem. PodstawQ do wystapienia przez lvlarszalka
Wojew6dztwazroszczeniemjestoryginatgwarancji.CenyfikatwydajesignawniosekZleceniodawcy
ijegou2ywaniemo2liwejestjedyniewprzypadku
dorgczenia lvlarszaikowi Wojew6dztwa oryginalu gwarancji.

