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Certyfikat
AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

S.A.

poświadcza niniejszym, iż działając na wniosek

XTRAINING Sp

Z 0.0.

z siedzibą ( 43-460 ) Wisła przy ul. Sztwiertni 1
udzieliło gwarancji ubezpieczeniowej o numerze 02.882.884
ważnej od 01.07.2016r.

do 3Q.06.2017r.

Gwarancja spełnia wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. nr 223, poz. 2268 z późnozm.). Beneficjentem gwarancji jest
Marszałek Województwa Śląskiego
Przedmiotem gwarancji jest:

1) zapłata

kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu klientów Zleceniodawcy z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub

planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy Zleceniodawca wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu;
2) zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty 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 tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą

części imprezy turystycznej, która nie

zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy oraz osób, które działają w jego imieniu
- stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004· r. Nr 223, poz. 2268, z
późno zrn.).

Suma gwarancyjna wynosi 120.218,00 zł
(słownie: sto dwadzieścia tysięcy dwieście osiemnaście złotych 00/100)
co stanowi równowartość kwoty 28.000

EUR (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy EUR 00/100),

przeliczoną z zastosowaniem

kursu

średniego euro, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia gwarancil, to jest w dniu 04.01.2016
roku (1 EUR = 4,2935 zł).
Zobowiązania Gwaranta obejmują działalność Zleceniodawcy w zakresie:
1.organizowania imprez turystycznych i pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na
terytorium państw europejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z
wyłączeniem pkt 2;
2.organizowania imprez turystycznych i pośredniczenia 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 organizowania imprez turystycznych i pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o

świadczenie usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym imprez zagranicznej turystyki przyjazdowej.
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ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
NIP: 521-10-36-865, REGON: 010867211
Sąd Rejonowy dla m. sI. Warszawy
XII Wydzial GospOdarczyKRS, Nr KRS 0000038616

Pion ~be2pi~czeń Turystycznych
Oddział RegJoncllny Katowice

Koordynator ds. Wsparcia
Sprzedaży

Główny Spsqatista

ds. Wsparcia Sprzedaży

~~~
Krvstvna Oolatowska

ul. l~ossl.lIha9. 40·844 Katov,,(;(~

Wiesława Morawska

tel. (32) 720 Oi14

Niniejszy certyfikat nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Marszałka Województwaz roszczeniem. Podstawą do wystąpienia przez Marszałka
Województwaz roszczeniemjest oryginał gwarancji.Certyfikat wydaje się na wniosek Zleceniodawcy i jego używaniemożliwejest jedynie w przypadku
doręczeniaMarszałkowiWojewództwaoryginaługwarancji.

AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, tel, 22 555 00 00, fax 22 555 05 00, www.axa.pl
Członkowie Zarządu - Janusz Arczewski, element Michaud, Mariusz Wójcik
Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla rn.st. Warszawy, XII Wydz;al Gospodarczy

KRS, Nr KRS

38616; NIP 521-10-36-865; Kapital zakladowy: 83 341 500 zl- wpłacony w całości

