
certyfi kat
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji 5'A. poświadcza niniejszym, iż działajqc na z|ecenie

M|LLTdUn a eunÓPATRAvEt Maiżeńi Krol!
z siedzibę ul. Partyzantów 68/69, 1<t-523 o|sztyn

udzie|iło gwarancji ubezpieczeniowej o numerze o5.884.9z6
ważnej od or.rr.2o19 r. do 3t.1o.2o2o r.

Gwarancja spełnia wymogi Ustawy z dnia z4.:r:-.zot7 r' o imprezach turystycznych i powiqzanych usługach
turystycznych Dz.U. zo:r7, poz. 236'-.

Be nefi cje ntem gwa ra ncj i j est M arszałek Województwa Warmińsko . Mazurskiego

Przedmiotem gwa rancj i jest:
r) zaptata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej |ub kosztów powrotu do kraju,
obejmujących w szczegó|ności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości, koszty
poniesione przez podróznych, w przypadku gdy Z|eceniodawca, wbrew obowiqzkowi, nie ńpewnia tej kontynuacji Iub tego
powrotu; t

z) zwrot wpłat wniesionych tytutem zapłaty za imprezę turystycznę lub każdq opłaconę ustugę przedsiębiorcy
utatwiającemu nabywanie powięzanych ustug turystycznych, w pzypadku gdy z przyczyn dotyczqcych Z|eceniodawcy Iub
osób, które działajq w jego imieniu, impreza turystyczna Iub którako|wiek optacona ustuga przedsiębiorcy utatwiajęcemu
nabywanie powięzanych ustug turystycznych nie zostata lub nie zostanie zreaIizowana;

3) zwrot części wptat wniesionych tytułem zaptaty za imprezę turystycznq odpowiadajqcq części imprezy turystycznej Iub za
każdą ustugę opłaconą przedsiębiorcy utatwiajqcemu nabywanie powięzanych usług turystycznych odpowiadajqcą części
usługi, która nie została Iub nie zostanie zrea|izowana z przyczYn dotyczących Z|eceniodawcy |ub osób, które działajq w ich
imien iu .

Suma gwarancyjna wynosi z83 5r3, go zł
(słownie: dwieście osiemdziesiqt trzy tysiqce pięćset trzynaście 9o/roo )

co stanowi równowartośc kwoty 65 9o8,94 EUR (stownie: sześćdziesięt pięć tysięcy dziewięćset osiem EUR g4l:.oo), przeIiczonę
z zastosowaniem kursu średniego euro, ogtoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia
gwarancji, to jest w dniu o2.o1'2o19 r. (r EUR = 43o16zł).

Zobowiązania Gwaranta obejmujq dziataIność Z|eceniodawcy w zakresie wymienionym W par. 11gwarancji ubezpieczeniowej w
zwięzku z dziataInościę wykonywana.przez organizatorów turystyki Iub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powięzanych
ustug turystycznych.

Niniejszy Certyfikat nie stanowi podstawy do występienia przez Beneficjenta z roszczeniem. Certyfikat wydaje się na wniosek Z|eceniodawcy i
jego używanie moż|iwe jest jedynie w pzypadku doręczenia Marszatkowi Województwa oryginatu gwarancji'

W imieniu AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.
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