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Ustawy z dnla 24 listopada 201T r. o imprezach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. poz.2361)

Przedmiotem gwarancji jest:
o pokrtcie koszt w kontynuacji imprezy turystycznej lub koszt w powrotu do kraju, obejmujących

w szczegolności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także W uzasadriionej wys i< scl
koszty poniesione przez podrożnych, w przypadku gdy organizator turystyki lub pzeaśiębiorca
ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obow-iązkowi, nie zapewnia tej
kontynuacj! lub tego powrotu,

' zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę
przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie pow!ązanych usług turystycznych, w przypabru g yz przyczyn dotyczących organlzatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego- naoywa-nie
powiązanych usług turystycznych lub osob, ktore działająw ich imieniu, impreza tJrystycźna ;ub
kt rakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwlającemu nabywanie powią'inyón usług
turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,

o zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części
imprezy turystycznej lub za kazdą usługę opłaconą przedsięoiorćy ułitwla;ącemu'nabywanie
powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, kt ra nie zostiła tub nie zostanie
zrealizowana z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego
nabywanie powiązanych usług turystycznych, lub osob, ktÓre działająw ich imieniu.

Suma gwarancyjna wynosi
413 001 PLN

(słownie: czterysta trzynaście tysięcy jeden złoty)

co stanowi rownowartość kwoty 90 000 euro (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy euro) przeliczonej
przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz
pienruszy w roku wystawienia gwarancji, to jest w dniu 03.o1.2022 r' (1 euro = 4,5889 złotych).

Beneficjentem gwarancj i jest
Ma rszałek Wojewodztwa Zachod n iopomorskiego

ul. Korsarzy 34,70-540 Szczecin

s.A.

lwona Nasiłowska
Key Account Manager
Biuro Ubezpieczen Turystycznych i Gwarancji

t,

Niniejszy Certyfikat.nie stanowi podstawy dla Marszałka Wojewodztwa do wystąpienia z roszczeniem' Podstawą do
wystąpienia przez Marszałka Wojewodztwa z roszczeniem jest tylko wyłącznie oryginał gwarancji. Certyfikat wydaje się
na wniosek Wnioskodawcy i jego uzywanie możliwe jest jedynie w przypadku doręczJnia Marśzałkowi wo;ewooztwi
oryginału gwarancji'
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