UMoWA o UDzlELENlE GWARANcJ| UBlzPlEczENloWE
działalncściąwykonylłaną przez organizatorów tur!€tyki
lub przedsiębiorcóW ułatwiając}€h nabyw8nie powiązanych Uslug tur}łstyczn}Ęh
W zwaązku z

Nr

Zawana

1.

W

05.752.034

dniu 24.07 .2QL9.loku pomiędry:

s.Ą z sledzlbą W Warszawio 00€67 prży
prowadzonym
przedsiębiorców
przez sąd Rejonowy dla m.
Ęestrze
st. Warszawy W Warszawie, Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru sądowego pod numerem KRs
27 1543, o kapitale akcyjnym W WysokŃci !o7 9!2 677 zt, opłaconym W całości,NlP 107-000€1-55,

AXA Ubezpieczenia Towar4§twem Ubezpieczeń l Reasekuracjl
Ul. chłodnej 51, zarejestrowaną W

którą reprezentują:

a)
b)

Anna Rutecka - Kierownik spżedał ds. Ubezpleczeń Turt6q/czn}€h
olga chmielarz- GłóWny specjalista ds. Ubózpioczeń Tur}łsvcznych l Finansow}rch
żWaną dalej,,Gwarantem",
a

2.
a)

spółki pod firmą: lntranspolsp. z o,o, z siedzibą w Wa6zawie 02-201przy ul. ul. opaozowskiej 69
lok. 18 zarejeslrowaną w rejestrze pżedslęblorów prcwadzonym pżez ąd Rejonowy dla mst
Warsz8wy w War§zawie, xll Wydzial Gospodarczy Krąjowego ReJestru Ędolr.ego pod numerem KRs

ooo02o3593, którą repreżentuje:
WALERU lvllELNlKoW-

Prez§zarądu

ZWanym dalej,zleceniodawcą",

razem ,,strony", a kaźda z osobna ,,strona",
treścinastępującej:

DEFlNloE

§1

Poniższe pojęcia mają następujące znaczenie:

1)
2)
3)

4)
5)
6)
7)
8)
9)

- niniejsza umowa o udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej w Z,łliązRU z
dzialalnościąWykonywaną przez organizatoróW turystyki lub przedsiębiorcóW ułatwiających nabywanie
Umowa

powiązanych usług turystycznych;

Ustawa - ustawa

z dnia 24 listopada 2o!7 l. o

imprezach

tu

turystycznych (Dz. U. z 2Qt7 r., poz.236t zew, późn. zm,);
Rozporządzenio w sprawio minimalnej WlBokoścl sumy Gwarancji

rystycznych

i

powiązanych usługach

- rozporządzenie Ministra Rozwoju
FinansóW z dnia 27 grudnia 20!7 r, w sprawie minimalnej Wysokości sumy gwarancji bankowe,i
ubezpieczeniowej Wymaganej W związku z działalnościąWymaganą przez organizatoróW turystyki
przedsiębiorcóW ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych (Dz. U. z 2ot7 r,, poz.2507
z ew. późn- zm.|i
Rozpolządzenie w sprawie wzoru Gwaftrncjl
lozporządzenie Ministra sportu i Tur}4styki z dnia 27
grudnia 2017 r. W sprawie wzorów umowy o turystyczny rachUnek powierniczy, formularzy gwarancji
bankowej, gwarancji Ubezpieczeniowej oraz umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych (Dz. U. z 2o!7 r.,
poz.2497 z ew. późn, zm.Ji
Beneficjent Gwarancji - Marszałek WojewódńWa W zakresie realizacji zadania, o którym mowa W art. 14
UstaWy oraz Podróżny;
Ma§załek Województwa - Marszałek Województwa Mazowieckiegoi
Podróżny - każdy, kto chce zawrzeć UmoWę lub jest uprawniony do podróżowania na podstawie umowy
zawartej ze zleceniodawcą W okresie obowiązywania Gwarancji W zakresie stosowania Ustawy;
Gwarancja - Wynikające z niniejszej Umowy zobowiązanie Gwaranta do Wypłacenia Beneficjentowi
GWarancji Niezbędnej Kwoty GWarancji W granicach sumy GWarancji;
Dokument Gwarancji - trzy egzemplarze oryginału Gwarancji, pojednym dla zleceniodawcy, Gwaranta i
Beneficjenta GWarancji;

-
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- określonaW niniejszej Umowie kwota, na którą Gwarant zobowlązu,ie się Wystawlć
Gwarancję na rzecz Beneficjenta Gwarancji, stanowiąca górną granicę odpowiedzialności Gwaranta Z

10) suma Gwarancjl
tytułu GWarancji;

17) Nieóędna Kwota Gwarancji

-

kwota określona przez Beneficjenta Gwaranc.ji lub Wskazane.] przez

l\4arszałka Wojewódawa jednostki, którą GWarant zobowiązuje się Wypłacić na pokrycie kosżtów i ZWrotLl
Wpłat.

PRZEDMlOT UMOWY

1.

§2

Zleceniodawca zleca GWarantowi Wystawienie GWarancji uwzględniającej następujący zakres
działalnościZleceniodaWcy:1
€rganizowanie imBreu tur}€ry6uny6h

1)

na ter}torigm państrY eUrepdsld€h
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4)
5)
6)
7)

ł€ałi€wan€-{słc€a+fansp€+€ł+ai
organizowanle imprez tuD,s§/cznych na terytorlum państw europejskich wymienionych w załączniku
do rozporądzenia z wykorź}łstanieminnego Środka tran§pońU niź tran§poń lotnicry w ramach
przewozu czańerowego, z wyĘczeniem pK 6;
organizo\,vanie imprez tuD6vcznych na teMorlum państw europejskich Wmlenionych w załączniku
do rozponądzenla, jeżeli nieJeśt reallźowana usługa transportowa, z Wyłączeniem pK 7;
organlzowanie lmprez tul)łst}rcznych na terytorium państw mających lądową granicę z
RzecząpGpolĘ Polską a w przypadku Federacji Rosyjśkiej - w obrębie obwodu kaliningradzkiego,
oraz na teMorium Rzeczypospo|itej Polskiej, jeżelijeśreallzowana usługa transpońowa;

organizowanie lmprez tur}6rycznych na terytorium państw mających lądową granicę z
Rzecząpo§polĘ Polską a w prżypadku Federacji Ro§yFkiej - w obrębie obwodu kaliningradzkiego,

o€z

na terytorium Rzecrypo§politeJ

Polskiej,j6źeli niejest realizowana usługa transpońowa;
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1e) ulat,Yianie nabrłvania pgwiązanyGh gsług turysvorny€h

egłe|re
@i
41) Ułatwianie nabywania powiązany€h
eułeBe
@
mająey€h lądelYą gran

ffa-teĘ^'oFiurn--pa ństw

ttyk€Fyłaiy€h--Fa-+eąA9łłłJm-+aństv.

e§H€aliiewa€Hsługa

gsług--tuĘ€ty€:Fy€h-łyi€Hy#aRy€h--]+FłeB4€riuf§-+ań§tw
n€--gsłg€a
eh---na--ł€fl A€}irm-kf

.iów

ębie

i-jest-+ea+iz€Wa{ła

u€łu€a+łansB€*€łłai

43) ułatwianie nabrT.ania pewiąrany6h gsluśturysryoznyeh lłYl(enywanv€ł--§a-ł€ąĄerig+-ęaństv/

maj

ebwodH

2.

ej+ł€syi9łaej-+ł-ebęb|e

l€lin|

bFjeź€li+iejesŁł€alizowana

usłu€ałfafisp€*€łval
Zleceniodawca, W okresie obowiązywania Gwarancji:2
przyjmować będzie wpłav wy,łącznle po realizacji imprery tur}6vcznej lub powiązanej usłUgi

1)

tur},§tycznej,
1
2

Niewłaściweskreślić.
Niewłaściweskreślić.
2
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§3

Glvarant, dZ]alając na zlecenie Zleceniodawcy. zobowiązuje się Wystawió Gwarancję na Izecz Beneficjenta
GWarancji, W której Zobowiąże się Wypłacić Niezbędną KWotę GWarancji W związku ze śWiadczeniem przez
Z]ecen]odaWcę usług organizatora turystyki lub usług ułatwiających nabywanie powiązanych usłUg
iurystycznych, W przypadkach ina WarUnkach określonych W niniejszej Umowie.
zoBOWlĄZANlE GWAMNTA

§4

GWarant W GWarancji Zobowiąźe się, na Wypadek niewypłacalnościzleceniodawcy stwierdżonej zgodnie aft.

13 UstaWy, bezwarunkowo i niezwłocznie do:
zaplaly kwoty niezbędnej na pokrycie kosztóW kontynuacji imprezy turystycznej lub kosńóW powrotu do
kraju, obejmujących W szczegó|ności koszty transpońu i zakwaterowania, W tym takźe, W uzasadnionej
Wysokości,koszty poniesione przez Podróżnych, W przypadku gdy zleceniodawca, Wbrew obowiązkowi,
nie zapewnia tej kontynuacji Iub tego powrotu;

L)

2)

3)

zwrclu Wpłat Wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usłUgę

przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, W przypadku Edy z plzyczyn
dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają Wjego imieniu, impreza turystyczna lub którakolWiek
opłacona USlUga przedsiębiorcy Ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług tUrystycznych nie została
i-b nie ZoSt3nie zrealizowana;
Zwrotu części Wpłat Wniesionych tytułem Zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą częściimprezy
tUrystycznej |ub za każdą USługę opłaconą przedsiębiorcy UłatwiającemU nab}Ąłanie powiązanych Usług
turystycznych odpowiadającą częściusługi, która nie została |ub nie zostanie zrealizowana z plzyczyn
dolyczących żleceniodaWcy lUb osób, które działają w ich imieniu.
TREŚć GWARANą|

§5

TreśćGWaranc,]i WystaWione.i przez GWaranta będzie zgodna ze Wzorem określonym W RozporządzeniU W
Sprawie Wzoru GWarancji,
Zleceniodawca ośWiadcza, że znana jest mu treśćGwarancji proponowanej przez Gwaranta i nie Wnosi
do n ej żadnych uwag.

SUMAGWAMNOI

1,

§6

sUma Gwaranc.ji Wynosić będzie 6Q 222,40 PLN (słownie: sześćdżesiąttrłsięcy dwieściedwadzieścia
dwa 4o/tOQ zł), co stanowi równowartość kwoty 14 00o EUR (słownie: czternaście t}€ięcy ool100
EUR), przeliczonej przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po
3
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2.

raz pierwsry w roku, w którym Gwarancja została wystawiona, to.jest w dniu 02.01.2019 (1 euro =
4,3016 złĄrch).
suma GWarancji Ubezpieczeniowej określona W ust, 1 powyżej jest ustalona odpowiednio do Zakresu
dzjałalnoŚci wskazanego W § 2 ust. 1 niniejszej Umowy oraz z Uwzględnieniem ośWiadczenia

zleceniodawcy na okolicznośó pobierania przedpłat, o którym mowa w § 2 ust.2 niniejsze] Umowy.
W granicach sumy Gwarancji, Gwarancją będą objęte będą wszystkie naleźności,o których mowa W § 4
nlniejszej Umowy, W tym powstałe W wyniku umyślnego działania lub Zaniechania, lub na sklltek
raźącego niedbalstwa zleceniodawcy lub osób działających W jego imieniu.

4.

Wysokośćsumy Gwarancji została ustalona na podstawie dokumentóW dostarczonych przez
z Rozporządzeniem W sprawie minimalnej Wysokości sumy Gwarancji,

Zleceniodawcę, z$odnie

zleceniodawca odpowiada za dostarczenie prawdziwych i kompletnych danych, stanoWiących podstaWę
wyliczenia wysokościsumy GWarancji przez GWaranta.

Każda wypłata z Gwarancji odpowiednio zmniejszać będzie odpowiedzialność Gwaranta

z

MU]U

Gwarancji aż do wyczerpania sumy Gwarancji. Dotyczf to róWnież Wypłaty dokonane.j przez Gwaranta
Marszałkowi Województwa W formie zaliczki, chyba że Marszałek Wojewódńwa dokonał zwrotu tej
zaliczki.

oKREs oBoWĄZ,YWAN|A GWAMNoJ|

t.
2.

3.

§7

GWarancja obowiąZywać będzie od dnia 01-10.2019. do dnia 30.09.2020. włącznie.
Gwarancja obejmie ochroną Ws4§tkie umowy o udział W imprezie turystycznej W rozumieniu art. 4 pkt 3)
Ustawy oraz umowy o powiązane usługi turystyczne w rozumieniu art. 4 pkt 5) Ustawy, zawafte plżez
zleceniodawcę z Podróżnymi w okresie obowiązywania GWarancji, chociażby ich Wykonanie nie nastąpiło
w tym okresie.
Gwarancja Wygaśnie przed upływem terminu, o którym mowa W ust. 1powyżej:
z chwilą wypłaty przez Gwaranta całej sumy Gwarancji;
z dniem, W Kórym decyzja Marszałka WojewódńWa o zakazie wykonpvania przez Zlecen]odawćę
działalnŃci objętej Wpisem do rejestru organizatoróW turystyki i przedsiębiorcóW ułatwia]ących

1)
2)

nabywanie powiązanych ustug tur}€tycznych stała się ostateczna, z zastrzeżeniem obowiazku
realizacji zobowiązań Gwaranta wynikających z Gwarancji, dotyczących umóW zawartych z
podróżnymi przez zleceniodawcę w okresie obowiązywania Gwarancji.
DOKUMENT GWAMNO|

§8

1,.

2.
J_

4.

Ę

zleceniodawca jest zobowiązany do ustalenia, czy Dokument GWarancji wydany przez GWaranta zostanie
zaakceptowany przez Beneflcjenta Gwarancji, we Własnym zakresie. Gwarant nie ponosi
odpowiedzialności za szkody powstale Wskutek nie przyjęcia GWarancji przez Beneficjenta.
zleceniodawca potwierdza odbiór dWóch oryginałóW Dokumentu GWarancji od GWaranta i zobowiązany
jest do doręczenia jednego z nich Beneficjentowi Gwarancji W uzgodnionym terminie,
W przypadku nie prz,yjęcia Gwarancji przez Beneficjenta Gwarancji bądźw razie braku konieczności JeJ
przedłożenia po Wydaniu zleceniodawcy Dokumentu Gwarancji, zleceniodawca może rozwiązać
niniejszą UmoWę za 14 dniolwm wypowiedzeniem, dokonując jednocześnie zwrotu dwóch oryginałóW
Dokumentu Gwarancji. z upływem okresu wypowiedzenia GWarancja Wygasa,
Podstawą do Wystąpienia z roszczeniem o zapłatę z Gwarancji jest Wyiącznie oryginał Dokumentu
Gwarancji lub jej kopia pośWiadczona za zgodnośćz oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub
notariusza.
Dokumenty Gwarancji podlegają zwrotowi do Gwaranta niezwłocznie po upl}ryie okresu Zgłaszania
roszczeń z Gwarancji, plzy czym brak zwrotu tych dokumentÓW nie Wpływa na skutecznoŚĆ Wygaśnięcla
zobowiążania GWaranta z powodu upływu terminu jej obowiązywania.
4
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7,
2.

3.

§9

Ustalona przez strony niniejszej Umowy wysokośćprowiżji za udzielenle Gwaranqil pEez Gwaranta
wynosi 25oo zł (słownie: dwa Ęlsląco plęćset 00/1002ł).

Prowiz.ja dotyczy całego okresU obowiązywania GWarancji. W razie Wygaśnięcia GWarancji przed upł}Ąvem
okresu jej obowiązyvvania W Wyniku Wypowiedzenia niniejszej Umowy przez zleceniodawcę zgodnie ż § 8
ust.3 niniejszej Umowy, przysługuje mu zwrot prowizji za niewykorzystany okres Gwarancji,
Prowiz.]a, o której mowa W Ust. 1 powyżej, jest platna przez zleceniodawcę jednorazowo, przed

Wydaniem przez Gwaranta Dokumentu Gwarancji, na konto Gwaranta W banku PKo s.A. numer
rachunku 34 !24o 2092 9637 0000 0013 7988 z podaniem na przelewie numeru Gwarancji, której
prowiZja dotyczy.

4.

Warunkiem wydania przez Gwaranta Dokumentu Gwarancji jest podpisanie niniejszej Umowy,
Zapłacenie prowizji określonej W ust. 1 powyżej oraz ustanowienie zabezpieczeń określonych W § 11
l,]il]]e.]szej

Umowy,

ROSZCZEN lA REGRESOWE GWAMNTA

§10

z dnlem wypłaty Niezbędnej kwoty Gwarancji, Gwarant nabywa roszczenia przeciwko zleceniodawcy w
kwocie Wypłacone.] Niezbędnej Kwoty Gwarancji. Zleceniodawca zobowiązuje się nieodwołalnie i

2.

bezwarunkowo do zaspokojenia Wszelkich roszczeń GWaranta powstałych W Wyniku dokonanych z tytułu
Gwarancji Wypłat, W przypadku dokonania przez Gwaranta Wypłaty zgodnie z otrzymanym źądaniem
Zapłaty, Zleceniodawca rezygnuje z wszelkich zarzutóW W stosunku do GWaranta dotyczących powodóW,
Wysokości i stanu zgłoszonych roszczeń z t]^ułu Wystawionej GWarancji oraz dokonanych wypłat.
Gwarant poinformuje Zleceniodawcę o dokonaniu wypłaty Niezbędnej Kwoty Gwarancji oraz wezwie
Zleceniodawcę do zwrotu tej kwoty W terminie 5 dni (s/ownie: pięciu dni) licząc od dnia otrrymania od
Gwaranta Wezwania do zapłaty. Brak poinformowania zleceniodawcy nie zwalnia go z obowiązku
Zaspokojenia roszczeń regresowych GWaranta,
.]eżeli Zleceniodawca nie Zaspokoił Wierzytelności Gwaranta W terminie określonym W ust,2 powyżej,
GWarant upoważniony jest do:
naliczenia odsetek umownych z tytułu opóŹnienia od Wypłaconej Niezbędnej Kwoty Gwarancji W
Wysokości t4o/o (słowniei czternaście procent) rocznie, począWszy od dnia Wyplaty Niezbędnej
Kwoty Gwarancji, do dnia zwrotu należnościna rachunek bankowy Gwaranta,
żądania żWrotu poniesionych kosztów realizacji Gwarancji.
W prżypadkU n e Uiszczenja przez zleceniodawcę kwot Wskazanych W ust. 1iu§t.3 powyżej Wterminie,
Gwarant w celu odzyskania należnościma prawo zrealizować przysługujące mu uprawnienia Wobec
postanowień niniejszej Umowy,
W szczególności zrealizować
Zlecenlodawcy Wynikające
żal]eZpleczenia przewidziane W § 11tej Umowy.
ZleceniodaWca zobowiązany jest do udzielenia GWarantowi Wszelkich informacji, przekazania
dokumentóW, a także UmożliWienia prowadzenia czynności niezbędnych do skutecznego dochodzenia
roszczeń regresowych.
W prżypadku niezaspokojenia loszczeń z ustanowionych zabezpieczeń Gwarant ma prawo dochodzi
swoich roszcżeń na Zasadach ogólnych.

1)

2)

4.

z

5,

6.

a

ZABEŻP|ECZEN|E ROSZCZEŃ REGRESOWYCH GWARANTA

§11

Zabezpieczeniem roszczeń regresowych Gwaranta Wobec zleceniodawcy
\,,zabezpEczenia GWarancli

3

")

z

tytułu Umowy

]est:3

Uzupełnić właściwe.
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1.

,

W9ksol własny ln blanco z lł}stawienla zlec€nlodawcy o wartoścl nominalneJ stanowlącej 130%
sumy Gwarancji wraz ż deklal€cją welGlową podpisany pżez osoby reprezentujące spółkę zgodnie
z KRs.€m

Jeżeli WartośĆ zabezpieczeń GWarancji ulegnie realnemu zmniejszeniu, GWarant może pisemnie WezWać
zleceniodawcę do ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia lub dodatkowych zabezpieczeń cWaranc]
w terminie 14 dni od doręczenia tego pisma, a zleceniodawca jest zobowiązany do ustanowienia tych
zabezpieczeń w sposób i W terminie Wskazanym przez GWaranta.
zleceniodawca, na źądanie GWaranta, jest zobowiązany do zwiększenia zabezpieczenia GWarancji lUb
ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia lub dodatkowych zabezpieczeń Gwaranc]i ZaróWno przed
Wydaniem GWarancji,jak iW okresiejej ważnościróWnież W następujących przypadkach:
pogorszenia się sytuacji finansowej zleceniodawcy,
zakłóceń W realizacji zobowiązania będącego przedmiotem Gwarancji,
podania przez zleceniodawcę Gwarantowi nieprawdziwych lub W istotnej częściniepełnych
lnformacji W związku z udzieleniem Gwarancji lub w lvykonaniu njniejSzej Umowy,
dokonania przez Gwaranta wypłaty z Mułu Gwarancji.
zabezpieczenia, o Kórych mowa W niniejszym paragrafią zostaną zwolnione przez Gwaranta po
wygaŚnięciu Gwarancji, nie Wcześniej jednak niż po upłpvie terminóW przedawnienia roszczeń z t}.tułtl
GWarancji, chyba że strony W odrębnej umowie postanowią inaczej.
Wszelkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem zabezpieczeń GWarancji ponosi ZleceniodaWca.

1)
2)
3)
4)

b.

oBoWlĄzKl lNFoRMACYJNE zLEcENloDAWcY

t,

§12

zleceniodawca zobowiązuje się do pisemnego zawiadamiania GWaranta

o wszelkich zmianach

W

dokumentacji stanowiącej podstawę Wystawienia GWarancji oraz o zaistnieniu okoliczności, które mogą

się, róWnież terminowemu, prżez
zleceniodawcę z zobowiązań będących przedmiotem Gwarancji, W tym o kaźdym sporze pomlędzy
zleceniodawcą a Beneficjentem Gwarancji oraz o Wszelkich zastrzeżeniach zglaszanych plzez
skutkowaĆ realizacją Gwarancji bądź zaglozić Wywiązaniu

2.

Beneficjenta GWarancji W stosunku do realizacji prżedmiotowego zobowiązania przeZ ZleceniodaWcę.
zleceniodawca zobowiązuje się niezwłocznie poinformować GWaranta również o:
okoIicznościach obniżających Wanośćzabezpieczeń Gwarancji,
przeksżałceniu własnościowym,zmianie adresu siedziby (W przypadku braku poinformowania o

1)
2)

3)
4)

zmianie adresu, korespondencja przesłana na nieaktualny adres jest uznana za doręczoną),
zmianach dotyczących rachunku bankowego Zleceniodawcy, W tym o zmianie numeru rachunku
bankowego podanego Gwarantowi oraz o numerze każdego kolejnego rachunku bankowego

zleceniodawcy,
zaciągnięciu zobowiązań z tytułu kredytów, połczek, udzielonych poręczeń i gwarancji W łączne.j

WysokoŚci przekraczającej 507o ws46tkich zobowiązań Zleceniodawcy lub 1o7o rocznych
przychodÓW ze sTzedażry oraz innych okolicznościach zmieniających W sposób istotny sytuację

finansową lub prawną zleceniodawcy,
zgłoszeniu wniosku o ogloszenie upadłościW celu zawarcia układu lub W celu likwidacji, Wszczęciu
postępowania egzekucyjnego lub rozpoczęciu postępowania likwidacyjnego W odniesieniu do
zleceniodawcy.

Zlecenjodawca zobowiązuje

4.

się do składania na każde żądanie GWaranta Wszelkich

informacji

dotyczących realizacji gwarantowanego zobowiązania, swojej sytuacji finansowej i prawneJ oraz Stanu
zabezpiec2eń Gwarancji.
Zleceniodawca umożliwi pracownikom Gwaranta lub osobom upoważnionym przez Gwaranta badanie
ksiąg i dokumentóW, przeprowadzenie kontroli W pruedsiębiorstwie Zleceniodawcy oraz W mlejscu
lokalizacji przedmiotóW zabezpieczeń Gwarancji.
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§fit

W sprawach nie uregulowanych W niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy Ustawy, Rozporządzenia W

sprawie minimalnej Wysokości sumy Gwarancji, Rozporządzenia W sprawie Wzoru Gwarancji
obowiąZujące przepisy prawa polskiego.

iinne

§14

GVr'arant zobow]ązuje się do zachowania w poufności otrzymanych od zleceniodawcy danych i
dokumentóW oraz nieudostępniania ich osobom trzecim. otrzymane od zleceniodawcy informacje będą
Wykorzystywane przez Gwaranta Wyłącznie dla oceny ly7yka związanego z Wystawianymi gwarancjami oraz
W innych celach Wynikających z Umowy.

§15

Wszelka korespondencja doręczana będzie:
W formie listóW poleconych za zwlotnym pośWiadczeniem odbioru, na adres podany W niniejszej
Umowie, a W przypadku pisemnego poinfolmowania strony o zmianie adresu
na jej nowy
adres.
W Siedzibie strony- za potwierdzeniem odbioru.
Strony żobowiązane są infolmować się Wzajemnie o każdorazowej zmianie swego adresu, Zwrot
korespondenc,ji prawidłowo zaadresowane,i (na aktualny adres posiadany vzez dlu$ą stronę) jest
róWnoznaczny Z jej doręczeniem.

1)

-

2)

1.
2.

Wszelkie spory

i

roszcżenia związane

z

§16

niniejszą UmoWą będą rozstrzygane przez sąd Właściwy

miejScowo dla siedziby GWaranta.
Zmiany niniejszej Umowy Wymagają formy pisemne pod rygorem nieważności.

§17

Niniejsza Umowa została sporządzona W dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdei z jeJ
stron.
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