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Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
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ura Turystycznego,,N ELTRAVEL"
Aniela Cholewa
z siedzibą w Nowym Targu, przy ul. KoŚcielnej 20
udzieliło gwarancji ubezpieczeniowej o numerze 04.502.018
Bi

ważnej od 01.06.2018 do 31.05.2019.
Gwarancja spełnia wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
(tekst jednolity: Dz.U. z2OO4 r. nr 223, poz. 2268 z późn. zm,). BeneflcJentem gwalanciijest

Marszałek Województwa Małopolskiego
Przedmiotem g;rvalancji Jest:

1)
2)
3)

zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu klientów Wnioskodawcy z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub
planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy Wnioskodawca wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu;
zwrot Wpłat Wniesionych Mułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy Z plzyczyn dotyczących Wnioskodawcy oraz osób,

które działają W jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana|
zwrot częściWpłat Wniesionych §rtułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą częściimprezy turystycznej, KÓra nie
zostanie zrealizowana z pzyczyn dotyczących Wnioskodawcy oraz osób, które działają w jego imieniu
- stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia L997 r, o usługach turystycznych (Dz. U. z 2OQ4 r. Nr 223, poz.2268, z
późn, zm.).

Suma glvalancyjna wynosi

1L6.762,80 złotych

(słownie: sto szesnaście tysięcy siedemset sześćdziesiątdwa złote 80/LOOzł)
00/100 EUR ) pzeliczoną z zastosowaniem
po
pierwszy
w
roku
wystawienia gwarancji, to jest w dniu
przez
raz
Polski
Bank
Narodowy
ogłoszonego
euro,
kursu średniego

co stanowi równowartość kwoty 28.000,00 EUR (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy euro

O2,01".2Ot8 roku (1 EUR

=

4,L7O1zł).

Zobowiązania GWaranta obejmują działalnośćWnioskodawcy w zakresie:
organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o Świadczenie usług
turystycznych na terytorium państw europejskich z wykorzystaniem innego środka transpońu niŻ transport lotniczY w

a)

b)
.

ramach przewozu czarterowego, z wyłączeniem pK b;
organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientóW w zawieraniu umów o ŚWiadczenie usług
turystycznych na terytorium krajów mających lądową granicę z Rzeczpospolitą Polską, a w prrypadku Federacji Rosyjskiej w
obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a także organizowanie imprez turystycznych i poŚredniczenie na zlecenie

klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turysrycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym imprez
zagranicznejturystyki prryjazdowej.
Ubezpieczen ia Towarzystwo
W imieniu A)(A Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S,A.
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Anna Broda

uj. Kcssutilź] 3, ĄO-U4 Katov/ice
tel, (32)Ń;B]g/ylórtyrixat nie stanowi podstawy do Wystąpienia przez Marszałka Województwa z roszczeniem, Podstawą do Wystąpienia przez Marszałka
Województwa z roszczeniem jest oryginał gwarancji. ceMikat Wydaje się na Wniosek Wnioskodawcy ijego używanie moŻliwe jest jedynie W przypadku
doręczenia lMarszałkowi WojeWódZtWa oryginału gwarancji.

