
Certyfi kat
AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeri i ReasekuracjiS.A. po6wiadcza niniejszym,i2dzialajqc na zlecenie

Biuro Podr6iy ARION TOUROPERATOR Sp. z o.o.
z siedzibq ul. Karmelickiej 32r 37.-L28 Krak6w

udziel ilo gwa rancj i u bezpieczen iowej o n umerze o5. 558.45r
wa2nej od ro.o5.2oLg r. do 09.o5.2o2o r.

Gwarancja spetnia wymogi Ustawy zdnia z4:i:-.zo!7 r. o imprezach turystycznych i powiqzanych ustugach

, Beneri cjentem r#5}:Xlil"?l;l;#i'l;!i,ii'.11;a Maroporskieso

Przedmiotem gwarancji jest:
r) zaptata kwoty niezbqdnej na pokrycie koszt6w kontynuacji imprezy turystycznej lub koszt6w powrotu do kraju,
obejmujqcych w szczeg6lno6ci koszty transportu i zakwaterowania, w tym tak2e, w uzasadnionej wysoko6ci, koszty
poniesione przez podro2nych, w przypadku gdy Zleceniodawca, wbrew obowiqzkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego
powroru;
z) zwrot wplat wniesionych tytutem zaptaty za imprezq turystycznE lub ka2dq oplaconq uslugq przedsigbiorcy
utatwiajqcemu nabywanie powiqzanych uslug turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczqcych Zleceniodawcy lub
os6b, kt6re dziatajq w jego imieniu, impreza turystyczna lub kt6'rakolwiek oplacona usluga przedsiqbiorcy ulatwiajqcemu
nabywanie powiqzanych uslug turystycznych nie zostata lub nie zostanie zrealizowana;

3) zwrot czg6ci wplat wniesionych tytutem zaplaty za imprezg turystycznQ odpowiadajqcq czq6ci imprezy turystycznej lub za

ka2dq ustugg oplaconq przedsigbiorcy utatwiajqcemu nabywanie powiqzanych ustug turystycznych odpowiadajqcq czgSci

uslugi, kt6ra nie zostala lub nie zostanie zrealizowana zpzyczyn dotyczqcych Zleceniodawcy lub os6b, kt6re dziatajq w ich

imieniu.

Suma gwarancyjna wynosi 64o 938,4oz:1
(slownie: sze6iset czterdzie6ci tysiqcy dziewiqiset trzydziesci osiem ztotych 4olroo)

co stanowi r6wnowarto:ii kwoty 149ooo,oo EUR (stownie: sto czterdzie6ci dziewiqf tysiqcy EUR oo/roo), przeliczonq z
zastosowaniem kursu Sredniego euro, ogtoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia gwarancji,
to jest w dniu o2.ot.zoag r. (r EUR = 43o:,6zt).

Zobowiqzania Gwaranta obejmujq dzialalno5i Zleceniodawcy w zakresie wymienionym w par. 11 gwarancji ubezpieczeniowej w
zwiqzku z dzialalno5ciq wykonywana przez organizator6w turystyki lub przedsigbiorc6w utatwiajqcych nabywanie powiqzanych
ustug turystycznych.

Niniejszy Certyfikat nie stanowi podstawy do wystqpienia przez Beneficjenta z roszczeniem. Certyfikat wydaje siq na wniosek Zleceniodawcy i

jego u2ywanie mo2liwe jest jedynie w przypadku dorqczenia Marszalkowi Wojew6dztwa oryginalu gwarancji.

W imieniu AXA Ubezoieczenia TUiR S.A.
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