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Beneficjent Gwarancji :

Marszalek Wojew6dztwa Dolno6lqskiego
u l. Wybrze2e Slowackieg o t2- 14, 50-4 lL Wroclaw

SIGNAL IDUNA G)

UMOWA
GWARANCJI U BEZPIECZENIOWEJ TURYSTYCZN EJ

w zwiqzku z dzialalno6ciq wykonywanQ przez organizator6w i po6rednik6w
nr M 208936

z dnia 08.01.2018

51
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczef S.A. z siedzibq w Warszawie przy
ul. Przyokopowej 31 zarejestrowane w rejestrze przedsigbiorc6w prowadzonym przez Sqd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod
numerem KRS 42793, o kapitale akcyjnym w wysoko6ci 43.100.000 zl, NIP: 583-27-58-112
zwane dalej Gwarantem, reprezentowane przez:

1. Elibieta Krefta - Kierownik ds. Kluczowych Klient6w
2. Marzena Michalska-Ciszek-Specjalista ds. Ubezpieczei Turystycznych

dzialajqc na zlecenie
MOTORRAID Sp. z o.o. z siedzibq w Kamiennej G6rze (58-400), ul. Marii Konopnickiej 1,
zarejestrowanq w rejestrze przedsiqbiorc6w prowadzonym przez Sqd Rejonowy dla Wroclawia
Fabrycznej we Wroclawiu, VI Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego pod numerem
KRS 0000184928, NIP 6762250307, w imieniu kt6rej dziala:

1. Mateusz Ziajkiewicz - Prezes Zarzqdu
2. Artur Urbafiski - Czlonek Zarzqdu

Uprawnieni do reprezentacji Sp6lki na podstawie odpisu z KRS 0000184928.
zwanego dalej Zleceniodawcq

zobowiqzuje sig, na wypadek niewyplacalnoSci Zleceniodawcy stwierdzonej zgodnie z g 6 niniejszej
umowy gwarancji ubezpieczeniowej, zwanej dalej ,,Gwarancjq", nieodwolalnie i bez stawiania innych
warunk6w ni2 przewidziane w niniejszej Gwarancji, na pisemne 2qdanie Beneficjenta Gwarancji,
zwanego dalej ,,Beneficjentemi lub wskazanej przez niego jednostki, do:

1. zaplaty kwoty niezbqdnej na pokrycie koszt6w powrotu klient6w Zleceniodawcy z imprezy
turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w wypadku
gdy Zleceniodawca wbrew obowiqzkowi nie zapewni tego powrotu,

2. zwrotu wplat wniesionych tytulem zaplaty za imprezg turystycznq, w wypadku gdy z przyczyn
dotyczqcych Zleceniodawcy lub os6b, kt6re dzialajq w jego imieniu, impreza turystyczna nie
zostanie zrealizowana,

3. zwrotu czgSci wplat wniesionych tytulem zaptaty za imprezq turystycznq, odpowiadajqcq czgSci
imprezy turystycznej, K6ra nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczEcych Zleceniodawcy lub
os6b, kt6re dzialajq w jego imieniu - stosownie do przepis6w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o uslugach turystycznych (Dz. U.z 2004 r. Nr 223, poz.2268, z pofln. zm.).

s2
1. G6rnq granicq odpowiedzialno3ci Gwaranta z tytulu Gwarancji jest kwota 208 505100 zlotych

(slownie zlotych: dwie6cie osiem tysigcy piqdset piq6, 00/100), zwana dalej ,,Sumq Gwarancji",
co stanowi r6wnowaftoSi kwoty 50 000,00 euro (slownie euro: piq6dziesiEt tysiqcy, 00/100)
przeliczonej przy zastosowaniu kursu Sredniego euro ogloszonego przez Narodowy Bank Polski
po raz pierwszy w roku, w kt6rym Gwarancja zostala wystawiona, to jest w dniu 02.01.2018
roku (lEURO = 4,L70L zl).

2. Gwarant wylicza wysokoS6 Sumy Gwarancji zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.
10 ust. 1 ustawy zdnia29 sierpnia 1997 r. o uslugach turystycznych, na podstawie dokument6w
dostarczonych przez Zleceniodawcq.

3. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialno5d za dostarczenie prawdziwych i kompletnych danych,
stanowiqcych podstawg wyliczenia wysoko6ci Sumy Gwarancji przez Gwaranta.

4. Ka2da wyplata z Gwarancji odpowiednio zmniejsza odpowiedzialnoS6 Gwaranta z tytulu
Gwarancji - a2 do wyczerpania Sumy Gwarancji. Dotyczy to r6wnie2 wyplaty dokonanej przez
Gwaranta Beneflcjentowi w formie zaliczki przewidzianej w $ 4 ust. 4, chyba 2e Beneficjent

dokonal zwrotu tej zaliczki.
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1. Gwarancja obowiqzuje od dnia O8 stycznia 2018 r. do dnia 07 stycznia 2OL9 r.,

z zastrze2eniem ust. 2 i 3.
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2. Gwarancja obejmuje ochronq wszystkie umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte
przez Zleceniodawcq z klientami, zar6wno jako organizatora turystyki, jak i po5rednika
turystycznego w rozumieniu przepis6w art, 3 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia L997 r. o
uslugach turystycznych, w okresie obowiqzywania Gwarancji, o kt6rym mowa w ust, 1,
chocia2by ich wykonanie nie nastqpilo w tym okresie, je2eli informacje o wystqpieniu zdarzenia
objgtego Gwarancjq zostahq przekazane Gwarantowi w terminie do 1 roku po uplywie okresu
obowiqzywan ia Gwarancji.

3. W sytuacjach spornych, w wypadku wystqpienia przez klienta Zleceniodawcy na drogg sqdowq
w zakresie roszczef objqtych Gwarancjq w terminie do 1 roku po uplywie okresu obowiqzywania
Gwarancji, roszczenia z Gwarancji mogq byi zglaszane w terminie 60 dni po uprawomocnieniu
sig orzeczenia sqdowego.
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1. Wyplata z Gwarancji z $rtulu okre6lonego w $ 1 pkt 1 nastqpi na 2qdanie Beneficjenta lub

wskazanej przez niego jednostki, skierowane do Gwaranta na pi5mie pod rygorem niewa2no6ci
2qdania, z wyjqtkiem przypadku, w kt6rym 2qdanie Beneficjenta jest przekazane w spos6b, o
kt6rym mowa w ust. 4.

2. Zqdanie zaplaty z tytulu okre5lonego w g 1 pkt 1 zawiera:
1) wskazanie podstawy prawnej 2qdania;
2) oSwiadczenie Beneficjenta o wystqpieniu odpowiednio okolicznoSci, o K6rych mowa w
aft. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 7997 r. o uslugach turystycznych,
upowa2niajqcych do 2qdania wyplaty z Gwarancji;
3) oSwiadczenie Beneficjenta o wysokoSci kwoty niezbgdnej na pokrycie koszt6w, o
kt6rychmowawSlpktl;
4) wskazanie rachunku bankowego, na kt6ry ma nastqpii wyplata z Gwarancji.

3. Postanowienia ust, 2 pk 3 i 4 nie majq zastosowania, je2eli czynnoSci zwiqzane z zapewnieniem
powrotu klient6w Zleceniodawcy z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego
powrotu z imprezy turystycznej, w wypadku gdy Zleceniodawca wbrew obowiqzkowi nie
zapewni tego powrotu, wykonuje Gwarant na podstawie pisemnego pelnomocnictwa
otrzymanego od Beneficjenta,

4. Wyplata kwoty niezbgdnej na pokrycie koszt6w, o kt6rych mowa w S 1 pkt 1, nastqpi w formie
zaliczki niezwlocznie, nie p62niej ni2 w terminie 3 dni roboczych od otrzymania kopii 2Adania
zaplaty przeslanej drogq eleKronicznq lub faksem. Oryginal 2qdania Beneficjent niezwlocznie
przesyla Gwarantowi.

5. Beneficjent zobowiqzany jest do przedstawienia Gwarantowi pisemnego rozliczenia otrzymanej
zaliczki w terminie 60 dni od dnia otrzymania wyplaty, pod rygorem obowiqzku zwrotu zaliczkl

ss
1, Zqdaniezaplatyztytuluokre6lonegow$ 1pK2 i3 kierowane jestdoGwaranta przez

Beneficjenta w formie pisemnej pod rygorem niewa2no6ci 2qdania i zawiera:
1) wskazanie podstawy prawnej 2qdania;
2) oSwiadczenie Beneficjenta o wystqpieniu odpowiednio okoliczno6ci, o kt6rych mowa w
aft. 5 ust. 1 ptct 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o uslugach turystycznych,
upowa2niajqcych do 2qdania wyplaty z Gwarancji.

2. Do 2qdania, o kt6rym mowa w ust. 1, dolqcza sig:
1) kopig umowy o 6wiadczenie uslug turystycznych, zawaftej migdzy Zleceniodawcq i

klientem Zleceniodawcy;
2) kopie dowodu wplaty na rzecz Zleceniodawcy nale2no6ci za imprezg turystycznq
okre6lonej w umowie, o K6rej mowa w pkt 1;
3) o6wiadczenie klienta Zleceniodawcy stwierdzajqce niewykonanie przez Zleceniodawcg
zobowiqzaf umownych o okreSlonej warto6ci;
4) o6wiadczenie klienta Zleceniodawcy zawierajqce wskazanie rachunku bankowego, na
kt6ry ma nastqpid wyptata z Gwarancji, albo wskazanie innego sposobu wyplaty z
Gwarancji.

3. Zalqczniki, o K6rych mowa w ust. 2, mo2e przekazai Gwarantowi klient Zleceniodawcy lub
Beneficjent w imieniu klienta Zleceniodawcy.

4. Wyliczenia kwot nale2nych poszkodowanym klientom Zleceniodawry dokonuje Gwarant.
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5. Po otrzymaniu dokonanego przez Gwaranta szczeg6lowego wyliczenia kwot nale2nych
poszkodowanym klientom Zleceniodawcy, Beneficjent wydaje dyspozycjg wyptaty 5rodk6w, a

Gwarant dokonuje wyplat nale2nych kwot bezpo6rednio poszkodowanym klientom
zleceniodawcy, w terminie nie dlu2szym ni2 30 dni od dnia otrzymania dyspozycji wyplaty
5rodk6w.

6. Za prawidlowe rozliczenie 5rodk6w z Gwarancji odpowiada Gwarant.
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1. Stwierdzenie niewyplacalno6ci Zleceniodawcy, o K6rej mowa w 5 1, nastgpuje na podstawie

o6wiadczenia Zleceniodawcy nastgpujqcej tre5ci: ,,O5wiadczam,2e z powodu niewyplacalno5ci
nie jestem w stanie wywiqza6 sig z um6w o Swiadczenie uslug turystycznych zawartych z
klientami w okresie od dnia ,.. do dnia ... oraz zapewni6 pokrycia
koszt6w powrotu klient6w zimprezy turystycznej i zapewnid klientom zwrotu wplat lub ich czgSci
wniesionych brtulem zaplaty za imprezg turystycznq stosownie do przepisu aft. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 29 sierpnia t997 r. o uslugach turystycznych (Dz. U. 22004 r. Nr 223, poz.2268,
z poln. zm.)", z zastrze2eniem ust. 2.

2. W przypadku braku mo2liwo6ci uzyskania oSwiadczenia Zleceniodawcy, o K6rym mowa w ust.
1, Beneficjent sklada 2qdanie zaplaty z grtulu okre5lonego w g 1 pkt 1-3 bez uzyskania tego
oSwiadczenia, je2eli okolicznoSci w oczywisty spos6b wskazujq, 2e Zleceniodawca nie jest w
stanie wywiqzad siq z zawaftych um6w objqtych Gwarancjq oraz zapewni6 pokrycia koszt6w
powrotu klient6w z imprezy turystycznej i zapewni6 klientom zwrotu wplat lub ich czqSci
wniesionych tytulem zaplaty za imprezg turystycznq stosownie do przepisu aft. 5 ust. 1 pkt 2
ustawy zdnia29 sierpnia 1997 r. o uslugach turystycznych.

97
Gwarancja wygasa przed uplywem terminu, o kt6rym mowa w g 3 ust. 1, w nastgpujqcych
przypadkach:

1) z chwilq wyplaty przez Gwaranta calej Sumy Gwarancji;
2) z dniem, w K6rym decyzja Beneficjenta o zakazie wykonywania przez Zleceniodawcg
dzialalno6ci objgtej wpisem do rejestru organizator6w turystyki i po6rednik6w
turystycznych stala siq ostateczna, z zaslrze2eniem obowiqzku realizacji zobowiqzai
Gwaranta wynikajqcych z Gwarancji, dotyczqcych um6w zawafich przez Zleceniodawcg
z klientami Zleceniodawcy w okresie obowiqzywania Gwarancji.
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1. Prawa z Gwarancji nie podlegajq przeniesieniu.
2. Podstawq do 2qdania zaplabl z Gwarancji jest wylqcznie oryginal Gwarancji lub jej odpis

potwierdzony przez podmioty, K6re jq podpisaly.

5e
Przedmiot i zakres prowadzonej dzialalno6ci objqtej Gwarancjq obejmuje organizowanie imprez
turystycznych i poSredniczenie na zlecenie klient6w w zawieraniu um6w o 6wiadczenie uslug
turystycznych na terytorium:

a. Rzeczpospolita Polska (w tym imprez zagranicznej turystyki przyjazdowej) i
kraje majqce lqdowq granicg z Rzeczpospolitq Polskqr a w przypadku
Federacji Rosyjskiej w obrqbie obwodu kaliningradzkiego, zgodnie z 5 2 pkt
4 rozporzqdzenia z dnia 19 kwietnia 2013 r, w sprawie minimalnej wysoko6ci
sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w zwiqzku z
dzialalno5ciq wykonywanq przez organizator6w turystyki i po6rednik6w
turystycznych (Dz.U. z2013 r. poz.511);

b. Paristw europejskich, z wykorzystaniem transportu innego nii transport
lotniczy w ramach przewoz6w czarterowych (z wylqczeniem Rzeczpospolitej
Polskiej oraz kraj6w majqcych lqdowq granicg z Rzeczpospolitq Polskq, a w
przypadku Federacji Rosyjskiej w obrqbie obwodu kaliningradzkiego),
zgodnie z $ 2 pkt 3 rozporzqdzenia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie
minimalnej wysoko6ci sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej
wymaganej w zwiqzku z dzialalnoSciq wykonywanE przez organizator6w
turystyki i po6rednik6w turystycznych (Dz.U. z2OL3 r. poz. 511);

zgodnie z przepisamiwydanymina podstawie ad. 10 ust. 1 ustawy zdnia29 sierpnia 1997 r.o
uslugach turystycznych.
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s10
W ramach prowadzonej dzialalno6ci objgtej Gwarancjq Zleceniodawca nie pobiera przedolat/
oobiera przedplaW w terminach i wysokoSci:
- nie pobiera przedplat na poczet przyszlej imprezy turystycznej lub przyszlych ustug
turystycznych
- pobiera przedplaty w terminie do 3O dni przed dniem rozpoczgcia imprezy turystycznej
lub Swiadczenia uslug turystycznych lub pobiera przedplaty w wysokoSci do 30 o/o ceny
imprezy turystycznej lub uslug turystycznych.
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia L997 r. o
uslugach turystycznych.

s11
W granicach Sumy Gwarancji Gwarancjq objgte sq wszystkie nale2no6ci, o kt6rych mowa w S 1, w
tym powstale w wyniku umy6lnego dzialania lub na skutek ra2qcego niedbalstwa Zleceniodawcy lub
os6b dzialajqcych w jego imieniu.

s12
1. Alarmowy numer telefonu Gwaranta do bezpo6redniego kontaKu w przypadku wystqpienia
zdarzenia objqtego przedmiotem Gwarancji, numer faksu, adres e-mailowy:
Telefon: I 0-221 50-56-508
Faxt lO-221 50-56-444
Adres e-mail : turystyka@signal-iduna.pl
2. W przypadku zmiany informacji, o kt6rych mowa w ust. 1, Gwarant zobowiqzany jest niezwlocznie
poinformowa6 o tej zmianie Beneficjenta.

s13
Gwarancjg sporzqdzono w trzech jednobrzmiqcych egzemplarzach, po jednym dla Beneflcjenta,
Zleceniodawcy i Gwaranta.

Pieczqtka i podpis Zleceniodawcy: Pieczqtka i podpisy Gwaranta:

W<
*,#dffiLhlH:
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