
więcej/ niż standard 

Certyfikat 
AAA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. 

poświadcza niniejszym, iż działając na wniosek 

Biuro Turystyczne ACER 
z siedzibą w Warszawie 02-495, przy ul. Sosnkowskiego 13/2 

udzieliło gwarancji ubezpieczeniowej o numerze 04.245.893 
ważnej od 31.03.2018. do 30.03.2019. 

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 późn. zm.). Beneficjentem gwarancji jest 

Marszałek Województwa Mazowieckiego 

Przedmiotem gwarancji Jest: 

1) zaplata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu klientów Wnioskodawcy z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub 

planowanego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku, gdy Wnioskodawca 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 Wnioskodawcy oraz osób, które działają w j ego imieniu 

- stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z 

późn. zm.). 

Suma gwarancyjna v,:ynosi 29 194,90 PLN 

(słownie: dwadzieścia dziewięć tys ięLy sto dziewięćdziesiąt cztery 90/100) 
co stanowi równowartość kwoty 7 OOO EUR (słownie: si()derii. ,s·:.• •. :' .. ,.'.L~·, EUR). przeliczoną z zastosowaniem kursu średniego euro, 

ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz p1t~I1 .. ,1.,· · -' ::,; 111·,,~ta\\iema gwarancji, to jest w dniu 02.01.2018 roku 

(:l. EUr< ,. 4 l 701 Zł). 

Zobowiązania Gwaranta obejmują działalność Wnioskodawcy 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 terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym imprez zagranicznej turystyki przyjazdowej. 

Niniejszy certyfikat nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Marszałka Województwa z roszczeniem. Podstawą do wystąpienia przez Marszałka 

Województwa z roszczeniem jest oryginał gwarancji. Certyfikat wydaje się na wniosek Wnioskodawcy I jego używanie możliwe jest jedynie w przypadku 
doręczenia Marszałkowi Województwa oryginału gwarancji. 


