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i

pošwiadcza niniejszym, ii działając na wniosek

DELTA TRAVEL TOUR OPERATOR

z

Sp. z 0.0.

siedzibą w Krakowie (31-062) przy ul. Dietla 37
udzielilo gwarancji ubezpieczeniowej o numerze 03.815.163

wažnej od 18.09.2017r. do 17.09.2018r.
Gwarancja spełnia wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
(tekstjednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z póžn. zm.). Beneficjentem gwarancji jest
Marszałek Województwa Małopolskiego
Przedmlotem gwarancji jest:

1) zapłata kwuty niezbednej na pakrycie kosztów powrotu klientów Zleceniodawcy z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu

Iub

planowanego powrotu z imprezy iurystycznej w wypadku. gdy Zleceniodawca wbrew obowiązkowi nie zapewni !ego powrotu:
2) zwrot wpłat wniesmnych tytułem zapłaty za impreze turystyczną w wypadku. gdy z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy oraz
osób. które dzia|ają w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;
3) zwrot czešci wpłat wniesionych tytułem zapłaty za impreze turystyczna, odpowiadającą czešci imprezy turystycznej, klóra nie
zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy oraz osób, które działają w jego imieniu
U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z
- stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.
póžn. zm.).

Suma gwarancyjna wynosi 280.000,00
(słownie: dwiešcie osiemdziesiąt tysiecy złotych

00/100)

co stanowi równowamnáé kwory 63.410.10 EUR (slownie: szešödziesiąt trzy tysiace czterysta dzłesieč EUR 10/100) przeliczoną z
zastosowaniem kursu šredniego euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po vaz pierwszy w roku wystawienia gwarancji, to jest
w dnlu 02.01.2017 roku (1 EUR = 4,4157zł).

Zobowiazania Gwaranta obejmują działalnošé Zlecenicdawcy w zakresie:
Lorganizowania imprez turystycznych pošredniczenia na zlecenie klientóww zawieraniu umów o šwiadczenie usług turystycznych na
terytorium paňstw europejskich z wykorzystaniem innego šrodka transportu niž transport Iotniczy w ramach przewozu czarterowego, z
wyłączeniem pkt 2;
Zorganizowania imprez turystycznych i pošredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o šwiadczenie usług turystycznych na
terylorium krajów mających Iadową granice z Rzeczpospolitą Polska, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrebie obszaru obwodu
i
kaliningradzkiego. a takže organizowania imprez turystycznych pošredniczenia na zlecenie klienlów w zawieraniu umów o
šwiadczenie usług turystycznych na terytonum Rzeczypospolitej Polskiej, w tym imprez zagranicznej turyslyki przyjazdowej.
i

W imieniu AXA

Ubezpieczenia Towarzystwo Ubez

'

zeñ i Reasekuracji S.A.

Beata Gawąda
Kierownik Sprzedažy ds. Ubezpieczeñ Turystycznych

certyflkat me stanowl podstawy do wystaplenia przez Marszałka Wajewództwa z roszczenlem. Podstawą do wystąpienia przez Marszałka
Wojewódzma z roszczenlem Jest oryglnał gwarancjl. Certyíikat wydaje sie na wmosek Zlecemodawcy jego užywame možliwe Jestjedynie w przypadku
doreczema Marszalkowu Województwa orygunalu gwarancji.
NÍHÍEJSZY

i

