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Geńyfikat
§G Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.

poświadcza niniejszym, iż działaląc na wniosek

Biura Turystycznego ,,LUBATUR" Spółka Jawna
Anna i Robert Lubomscy

z siedzlbą w Będzinie, przy ul. Podwale 2
udzieliło gwarancji ubezpieczeniowej o numerze 04.060.616

waznej od 01.01.2018 do 37.72.2078,

Gwarancja spełnia wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

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

Ma rszałek Województwa Śl ąskiego

Przedmiotem gwarancji jest:

l) zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu k|ientów Wnioskodawcy zimprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub

p|anowanego powrotu Z imprezy turystycznej w wypadku, goy wnro§koóawca Wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu;

2) zwrot Wpłat Wniesionych tytułem zaplaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z przyczyn dotyczących Wnioskodawcy oraz

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

3) zwrot części wpłat Wniesionych Mułem żapłaty za imprezę turyStyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie

zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Wnioskodawcy oraz osób, które działają W ]ego imieniu
- stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia L997 r. o usługach turystycznych (Dz. U, z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z

późn. zm.).

Suma gwarancyjna wynosi 274.490,08 złotych
(słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych 0B/1OO zł)

co Stanowi równowańość kwoIy 62.L62,3O EUR (słownie: sześódziesiąt dwa tysiące Sto Sześódziesiąt dwa EUR 30/100), przeliczoną

Z ZaStoSoWaniem kursu średniego euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszyW roku \Ąystawienia gwarancji, tojest
w dniu 02.01.20]-7 roku (1 EUR = 4,4!57 zł),

Zobowiązania GWa ranta obej m ują działa l ność Wn ioSkodawcy W zakresie:
a) organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie 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 kaliningradzkiego, a także organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientóW w zawieraniu umów
o świadczenie usług turystycznych na teMorium Rzeczypospolitej Polskiej, W tym imprez zagranicznej turystyki plzyiazdową.

AXA Ubezpileezania Towa rzystwo
Ubezpieczeń l Reasekuracji §. A"
ul, Chłodna 51, 00-867 Warszawa
NlP: 107-(}0-0§-155, REGONl 140806789'
§ąd Rejonowy dla m.sl. Warszawy
Xlt Wydziat Gospodarczy KRS, Nr KR§ 0000271 543

Departament Ubezpieczeń Turystycznych
Oddział Regionalny w Katov*icach
ul. Kossutha 9,4o.u4 Katowice
1el. (3?\720-07-14

W imieniu AXA Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A

Kierownik Sprzedaży ds. Ubezpieczeń
Turystycznych

Niniejszy certyfikat nie stanowi podsta\ły do Wystąpienia przez Marszałka Województwa Z roszczeniem. Podstawą do W}stąpienia wZeZ Marszałka

Województwa Z roszczeniem jest oryginał gwarancji. certi.fikat Wydaje się na Wniosek Wnioskodawcy ] ]ego Używanie możliwe jest jedynie W przypadku

doręcZenia Marsżałkowi WojewódZtWa oryginału gwaranc]i.

Anna Broda


