Certyfikat
AxA Ubezpieczenia ToWarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. poświadcza niniejszym,

iż działajęc na zlecenie

lntranspol Sp. z o.o,
z siedzibą w Warszawie o2-2o7. przy vl. ul. Opaczewskiej 69 lok. r8
udziel iło gwarancj i ubezpieczeniowej o numerze o5.7 52,o34
ważnej od or.ro.zor9 r, do 3o.o9.zozo r,
Gwarancja spełnia wymo9i Ustawy z dnia 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach
tUrystycznych Dż.U . 2oa7, poz, 2361-.
Beneficjentem gWaranc.ii jest Marszałek Województwa Mazowieckie9o

Przedmiotem gWarancji jest:
1) zaPłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju,
obejmUjęcych W szczególności koszty transportu i zakwaterowania, W tym także, W Uzasadnionej wysokości, koszty
poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy Zleceniodawca, wbrew obowięzkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego
poWrotU;

2) zwrot

wŃt

wniesionych tytułem zaŃty

za

imprezę turystyczną lub każdE opłaconą usługę przedsiębiorcy

ułatwia.jącemu nabywanie powięzanych usłu9 turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub
osób, które działaję w jego imieniU/ impreza tUrystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy UłatwiajęcemU
nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana;
3) zwrot częściwpłat Wniesionych tytUłem zapłaty za imprezę tUrystyczną odpowiadającą częściimprezy tUrystycznej lub za

każdE usługę opłaconę pzedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części
usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w ich
im ien iU.

Suma gwarancyjna wynosi 6o zzz,4o PLN
(słownie: sześćdziesiąttysięcy dwieście dwadzieścia dwa 4olroo zł)
co stanowi równowańość kwoty 14 ooo EUR (słownie: czternaście tysięcy oohoo EUR), prze|iczoną z zastosowaniem kursu
średniego euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia gwarancji, to jest w dniu
o2.o1.2o19 r. (1 EUR = 43o:6 zł\.
Zobowiąuania Gwaranta obejmuję działalnośćZleceniodawcy w zakresie wymienionym w par, 119warancji ubezpieczeniowej w
związku z działalnościąwykonywana przez organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych
UsłUg tUrystycznych.
Niniejszy ceńyfikat nie stanowi podstawy do \ivy5tąpienia prz eż Beneficjenta z roszczeniem. ceńyfikat Wydaje 5ię na Wniosek zleceniodawcy
jego UżyWanie możliwe je5t jedynie W przypadku doręczenie MarszałkowiWojewództwa oryginałU gwarancji,
W imieniU AXA Ubezpieczenia TUiR s,A.
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