
więcej / niż standard

e
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

poświad cza nin iejszym, iż działając n a wn iosek

Top Travel lncentives & HoIidays Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie 00-366 , przy ul. Foksal L2/t4

udzieliło gwara ncj i u bezpieczeniowej o n umerze Ot.997 .tO7
ważnej od O1.01.2015. do 3t.t2.20t5

Gwarancja spełnia wymogi ustawy zdnia29 sierpnia L997 r. o usługach tUrystycznych

(tekst jednolity: Dz.U. z 2OO4 r, nr 223, poz, 2268 z późn, zm.). Beneficjentem glłarancji jest

Marszałek Województwa Mazowieckiego

Przedmiotem gwarancii iest:

1) zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu klientów Wnioskodawcy z impreryturystycznej do miejsca wyjazdu lub

planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy Wnioskodawca wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu;

2\ zwlot Wpłat Wniesionych tytułem zapłaIy za imprezę turystyczną w wypadku, cdy z przyczyn dotyczących Wnioskodawcy oraz

osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana;

3) zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą częŚci imprezy turyStycznej, która nie

zostanie zrealizowanazprzyczyndotyczącychWnioskodawcyorazosób, któredziałająwjegoimieniu
- stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz, U. z 2004 r. Nr 223, pOz,2268, z

późn. zm.).

Suma glvarancyina wynosi 570 000 PLN
( słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy OO/1.OO zł)

co stanowi równowartość kwoty 136 917,20 EUR (słownie: sto trzydzieści sześó tysięcy dziewięćset siedemnaŚcie 201100 EUR),

przeliczoną z zastosowaniem kursu średniego euro, ogłoszoneco przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia

gwarancji, to jest w dniu 02.01.2014 roku (1 EUR = 4,1631 zl).

Zobowiązania Gwaranta obejmują działalnośó Wnioskodawcy w zakresle:

a. organizowańie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientóW w zawieraniu umów o Świadczenie usług

turystycznych na terytorium państw pozaeuropejskich z Wykorzystaniem innego środka transportu niŻ transpoń lotniczy W ramach

przeWozu czarterowego,

b, organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o Świadczenie usług

turyStycznych na terytorium państw europejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niŻ transport lotnicry W ramach przewozu

czańeroWego,

c. organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenić na zlecenie klientów w zawieraniu umów o Świadczenie usług

turystycznych na terytorium krajów mających lądową granicę z Rzeczpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie

obszaru obwodu kaiiningradzkiego, a także organizowanie imprez turystycznych i poŚredniczćnie na zlecenie k|ientów w zawieraniu

umów o świadczenie Usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym imprez zaglanicznq turystyki przyjazdowe1.

Niniejszy cert},fikat nie stanowi podstawy do Wystąpienia przez Marszałka

i Reasekuracji s.A.

Turystycznych

z Podstawą do Wystąpienia przez Marszalka
Wnioskodawcy i jego używanie możliwe jest jedynie W przypadkU
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