
Gertyfi kat
UN|QA Towazystwo Ubezpieczeń S.A. poświadcza niniejszym, iŻ działĄąc na z|ecenie

MILLTOUR EUROPATRAVEL MARZENA KROLL
z siedzibą: Jagodowa 16, 10.186 olszĘn

udzie|iło gwarancji ubezpieczeniowej o num erze 1 39931 1 183
ważnej od 2021-11.0,| do 2022.10.31 .

Gwarancja spełnia wymogi ustawy z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
turystycznych Dz. U. 2017, poz. 2361.

Beneficj entem gwarancj i jest Marszałek Woj ewodztwa Warm i ńsko-Maz u rski ego

Przedmiotem gwarancji jest:
1) zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztow kontynuacji imprezy turystycznej |ub kosztow powrotu do kraju'

obejmujących w szczegÓ|ności koszty transpońu i zakwaterowania, W tym takze, w uzasadnionej wysokoŚci,
koszty poniesione przez podrÓznych, w przypadku gdy Z|eceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej
kontynuacji lub tego powrotu;

2) zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną |ub kazdą opłaconą usługę przedsiębiorcy
ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, W przypadku gdy z przyczyn dotyczących
Z|eceniodawcy Iub osob, ktÓre działĄą w jego imieniu, impreza turystyczna Iub ktorakolwiek opłacona usługa
przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych 

.nie 
została Iub nie zostanie

zrealizowana; !
3) zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą częŚci imprezy

turystycznej |ub za kaŻdą usługę opłaconą pzedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług
turystycznych odpowiadającą części usługi, ktÓra nie została |ub nie zostanie zrea|izowana z przyczyn
dotyczących Z|eceniodawcy Iub osob, ktÓre działĄąw ich imieniu.

Suma gwarancyjna Wynosi 191 037,00 zł
(słownie: sto dziewięódzlesiąt jeden Ęsięcy trzydzieścl siedem zł' 0/100)

co stanowi równowańośÓ kwoty 42 000'00 EUR (słownie: czterdzieŚci dwa tysiące EUR' 0/100), prze|iczoną z
zastosowaniem kursu średniego euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Po|ski po raz pierwszy w roku wystawienia
gwarancji, to jest w dniu 2021-01-04 roku (1 EUR = 4'5485 zł).

Zobowiązania Gwaranta obejmują działa|noŚć Z|eceniodawcy W zakresie wymienionym W par. 11 gwarancji
ubezpieczeniowej W związku z działa|nością wykonywana przez organizatorÓw turystyki |ub przedsiębiorcÓw
ułatwi aj ących nabywan ie powiąza nych usłu g tu rystycz nych'

Niniejszy Certyfikat nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Beneficjenta z roszczeniem. Certyfikat wydaje się na
wniosek Z|eceniodawcy i jego uŹywanie moz|iwe jest jedynie w pzypadku doręczenia Marszałkowi oryginału gwarancji.
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