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AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń

i Reasekuracji S.A, poś wiadcza niniejszym,

iż dział ając na zlecenie

TRAVEL COt{ SULTl NG Sp.zo.o
z siedzibąul.Zwycięzców 4z lok. Ug, o3-938 Warszawa
udzielił o gwarancji ubezpieczeniowej o numerze o5.o7o.85z
waznej od or.rz.zor8 r. do3o.r 1.2o7,g r.

L

Gwarancja speł nia wymogi Ustawy zdnia z4-:il.zot7 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usł ugach
turystycznych Dz.U. zo:r7, poz, z36t.
Benefi cj e ntem gwa ra ncj i j est Marszał ek Województwa M azowieckiego

Przedmiotem gwarancj i jest:
r) zapł ata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju,
obejmujących w szczególnoś ci koszty transportu i zakwaterowania, w tym takż e, w uzasadnionej wysokoś ci, koszty
poniesione przez podroż nych, w przypadku gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego
powrotu;

z) zwrot wpł at wniesionych tytuł em zapł aty za imprezę turystyczną lub każ dą opł aconą usł ugę przedsiębiorcy
uł atwiającemu nabywanie powiązanych usł ug turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub
osób, które dział ają w jego imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opł acona usł uga przedsiębiorcy uł atwiającemu
nabywanie powiązanych usł ug turystycznych nie został a lub nie zostanie zrealizowana;
3) zwrot częś ci wpł at wniesionych tytuł em zapł aty za imprezę turystyczną odpowiadającą częś ciimprezy turystycznej

lub za

każ dę usł ugę opł aconą przedsiębiorcy uł atwiającemu nabywanie powiązanych usł ug turystycznych odpowiadającą częś ci
usł ugi, która nie został a lub nie zostanie zrealizowana zprzyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które dział ają w ich
imieniu.

Suma gwarancyjna w} .nosi 884 o6r

ł o zł

(sł ownie: osiemset osiedziesiąt cztery tysiące szeŚcdziesiąt jeden zł otych zo groszy)
:l:

co stanowi równowartoś c kwoty 212 ooo EUR (sł ownie: dwieś cie clwanaś cie tysięcy EUR, oo/ roo), przeliczoną z zastosowaniem
kursu ś redniego euro/ ogł oszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia gwarancji, to jest w dniu

oz.or.zor8

r. (r EUR =

| l7otzł ).

Zobowiązania Gwaranta obejmują dział alnoś ćZleceniodawcy w zakresie wymienionym w par.
związkv z dział alnoś cięwykonywa na przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców
usł ug turystycznych.

11 gwarancji ubezpieczeniowej w
uł atwiających nabywanie powiązanych

Niniejszy Certyfikat nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Beneficjenta z roszczeniem. Certyfikat wydaje się na wniosek Zleceniodawcy
jego uż ywanie moż liwe jest jedynie w przypadku doręczenia Marszał kowi Województwa oryginał u gwarancji.
W imieniu AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

ŁąT,sk
Dyrektor Depa tamentu
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bezpieczeń Tu rystycznych

AXA Ubezpieazenia Tolvanystlvo Ubezpieczeń i ReasekUracji 5,A., ul. Chł cdna 51, 00-867 warszawaltęi.| o22 555 rro 5o, fax: ozu 555 o5 5o, wwlv.axa,pl
orgańreje9troy/ y:5ądRej6nofrYd'am,5t Warszawy,XllWydż iał GospodarczyKR5,nrKR527154] ;1.1lP1o7.ooc,61-55;kaPitał zakladc,ł y:lo79lz6vzł
wpł a.onywcdioś ci

i

