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Gwarancja spełnia wymogi ustawy z dnia 24,11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach

Benef icjente'n*"."ffi ;y.i1''H:g3ńi*T:ł.t:fu:1ii;rmińsko.Mazurskiego

Pzedmiotem gwarancji jest:
1) zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztÓw kontynuaoji imprezy turystycznej |ub kosztÓw powrotu do kraju,

obejmujących w szczegÓ|noŚci koszty transportu i zakwaterowania, w tym takŹe, w uzasadnionej wysokoŚci,
koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy Z|eceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej
kontynuacji lub tego powrotu; t

2) zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną |ub kafdą opłaconą usługę przedsiębiorcy
ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w pl'zypadku gdy z przyczyn doĘczących
Zleceniodawcy |ub osÓb, ktÓre działają w jego imieniu, impreza turysĘczna |ub ktÓrako|wiek opłacona usługa
pzedsiębiorcy ułatwiająoemu nabywanie powiązanych usług turysĘcznych nie została Iub nie zostanie
zrealizowana;

3) zwrot częŚci wpłat wniesionych tytułem zap|a$ za imprezę turystyczną odpowiadającą częŚci imprezy
turystycznej lub za kazdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług
turystycznych odpowiadającą częŚci usługi' ktÓra nie została lub nie zostanie zrea|izowana z wzyczyn
dotyczących Zleceniodawcy |ub osÓb, ktÓre działĄąw ich imieniu'

Suma gwarancyjna wynosi 178 798,20 zł
(słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem z|,201100|

co stanowi równowartośÓ kwoty 42 000,00 EUR (słownie: czterdzieści dwa Ęsiące EUR, 0/100), prze|iczoną z
zastosowaniem kursu Średniego euro, ogłoszonego pzez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia
gwarancji, to jest w dniu 2020-01-02 roku (1 EUR = 4,2571 zł),

Zobowiązania Gwaranta obejmują działa|nośĆ Z|eceniodawcy w zakresie wymienionym w par, 11 gwarancji
ubezpieczeniowej W zwiqzku z działa|nością wykonywana pzez organizatorÓw turystyki |ub pzedsiębiorcÓw
ułatwiających nabywan ie powiązanych usłu g tu rystycznych.

Niniejszy Cefifikat nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Beneficjenta z roszczeniem. CeĘfikat wydaje się na
wniosek Zleceniodawcy ijego ufywanie mozliwe jest jedynie w przypadku doręczenia Marszałkowi oryginału gwarancji.

W imieniu AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

ŁlrT,sk
Dyrektor Depańamentu Ubezpieczeń Turystycznych

AXA Ubezpieczenia TU|R s'A., u|. Chłodna 51, oG,867 Warszawa

NIP 107-000-61-55, REGON 140806789
Wpisany do rejeshu przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy d|a m.st. Warszawy, X|| Vlldział Gospodarczy Krajowego Reiestru sądowego, numer
KRs 0000271543, AXA Ubezpieczenia TU|R S.A. na|eży do Grupy AxA' Kapitał zakładowy AxA Ubezpieczenia TUIR s.A. wynosi 107 912677 PLN, opłacony w całoŚci.

Dnrk: CS003/28109/20 OGORCZYC


