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Gertyfikat
AXA Towarzystwo Ubezpieczen i Reasekuracji S.A.

po5wiadcza niniejszym, i2dziallqc na wniosek

SIGMA TRAVEL Sp. z o.o.
z siedzibq w Warszawie 00-061, przy ul. Marszalkowskiej 140

udzielilo gwarancji ubezpieczeniowej o numerze 00.491.067

wa2nej od t9.O4.2Oa2 do t8.O4.2Ot3

Gwarancja spetnia wymogi ustawy zdnia29 sierpnia L997 r. o uslugach turystycznych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2OO4 r. nr 223, po2.2268 z p62n. zm.). Beneficjentem glvatanciijest

Marszalek Wojew6dztwa Mazowieckiego

Przedmiotem gwarancji jest:

l) zaptaty kwoty niezbqdnej na pokrycie koszt6w powrotu klient6w Wnioskodawcy zimprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub

planowanego powrotu z imprery turystycznej w wypadku, gdy Wnioskodawca wbrew obowiqzkowi nie zapewni tego powrotu;

2) zwrotu wplat wniesionych tytulem zaplaty za impreze turystyczna w wypadku, gdy z przyczyn dotyczacych Wnioskodawcy oraz

os6b, K6re dzialaiaw jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowanai

3) zwrotu czq6ci wplat wniesionych q ulem zaplaty zaimprezq turystyczna, odpowiadajqcq czq6ci imprezy turystycznej, kt6ra nie

zostanie zrealizowana z ptzyczyn dotyczqcych Wnioskodawcy oraz os6b, kt6re dzialaj4 w jego imieniu
- stosownie do przepis6w ustawy z dnia 29 sierpnia t997 r. o uslugach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, po2.2268, z p62n.

zm.).

Suma gwarancyjna wynosi 1.755.600,00 zlotych
(slownie: jeden milion siedemset piQddziesiat piei tysiecy sze6cset zl OO/LOO)

co stanowi r6wnowarto$6 kwoty 393 279,57 EUR (slownie: trzysta dziewiq6dziesiAt trzy tysiace dwie6cie siedemdziesiat dziewied EUR

57/LOO), przeliczona z zastosowaniem kursu Sredniego euro, ogloszonego pvez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku

wystawienia gwarancji, to jest w dniu 02 stycznia 20t2 roku (1 EUR = 4,4640 zl).

Zwiekszenie Sumv Gwarancyinei o 719.600 zt (sfownie: siedemset dziewietna6cie tysiecv sze6dset zl OO/100)

obowiazUie od dnia 19.04.2012 r. do dnia 18.04.2013 r.

do Gwarancji nr 00.802.705 z dnia 04.04.2012

Zobowiazania Gwaranta obejmujq dzialalnoSd Wnioskodawcy w zakresie:

a. organizowania imprez turystycznych i posredniczenia na zlecenie klient6w w zawieraniu umow o Swiadczenie uslug tury-
stycznych na terytorium paristw pozaeuropejskich niezale2nie od 6rodka transportu oraz na terytorium pafstw europejskich
z wykorzystaniem Srodka transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego

b. organizowania imprez turystycznych i po6redniczenia na zlecenie klient6w w zawieraniu um6w o Swiadczenie uslug tury-
stycznych na terltorium pafstw europejskich z wykorzystaniem innego Srodka transportu ni2 transport lotniczy w ramach
przewozu czarterowego,

c. organizowania imprez turystycznych i po6redniczenia na zlecenie klient6w w zawieraniu um6w o Swiadczenie usfug tury-
stycznych na terytorium kraj6w majqcych ladowa granice z Rzeczypospolita Polska, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w ob-
rebie obszaru obwodu Kaliningradzkiego, a tak2e organizowania krajowych imprez turystycznych i po5redniczenia na zlece-
nie klient6w w zawieraniu um6w o Swiadczenie krajowych uslug turystycznych, w tym imprcz zagranicznej turystyki przyjaz-
dowei

i Reasekuracji S.A.

Turystycznych

PodstawA do wystapienia pftez Ma(szalka

AXA Cerq/fikat wydaje siQ na wniosek Wnioskodawcy ijego u2ywanie mozliwe jest jedynie w przypadku

ul. ChlodAAr&le'Qo 22 555 05 00. www.axa.pl
PrczesZaftadu - l '4aciej Szwarc, Czlonkowie Zarzqdu - Janusz Arczewski, Adam Dwulecki
Organ rejestrowy: Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy, Xll Wydzial Gospodarczy KRS, Nr KRS 38616; NIP 521'10'36-865; Kapital zakladowy: 54 281 500 zl - wplacony w calosci

podstawy do wystapienia przez Marszalka Wojew6dztwa z


