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TU |NTER Polska S.A.
Al, Jerozolimskie 142B
02-305 Warszawa
tel. 22 333 75 00
tax:2233375 01

lnfolinia: 801 803 000

interpolska@interpolska. pl

www.interpolska.pl

Benefiqent Gwarancji:
Marszałek Województwa Pomorskiego

UMoWA GWARANCJ| UBEzPlEczENloWEJ
w związku z działalnościąwykonywanąprzezorganizatorów turystyki i pośredników turystycznych

nr 99/2018/OGD
z dnia 25,06.201B

(d ata wy stawie ni a gwara n cji)

§t
Towarrystwo Ubezpieczeniowe |NTER Potska S,A. z siedzibąw Warszawie, Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa
Wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000016204 prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy Xll Wydział Gospodarczy,
Zarząd: Janusz Szulik - PrezesZarządu, Piotr Bonarek - Członek Zarządu, Wioletta Rogosz - Członek łarządu; Robeńo
Svenda - Członek Zaządu,

reprezentowany Wzez:

(podmiot udzielający gwarancji, zwany dalej,,Gwarantem)

Magdalena Wielopolska - Specjalista ds. Sprzedazy Ubezpieczeń Majątkowych
Anna Winiarska - Młodszy Specjalista ds. Sprzedaży Ubezpieczeń majątkowych

działając na zlecenie
JUTSU SPORT Bogdan Gruba

Ul. Św, Hubeńa 1117, B0-126Gdańsk

(podmiot zlecający udzielenie gwarancji, zwany dalej,Zleceniodawcą")

reprezentowanego przez: Bogdan Gruba
zobowiązuje się, na wypadek niewypłacalności Zleceniodawcy stwierdzonej zgodnie z § 6 niniejszej umowy gwarancji
ubezPieczeniowej, zwanej dalej ,, Gwarancją', nieodwołalnie i bez stawiania innych warunków niż przewidziane w niniejszej
Gwarancji, na pisemne żądanie Beneficjenta Gwarancji, zwanego dalej ,,Beneficjentem", lub wskazanejprzez niego jednostki,
do:

1) za$aty kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów powrotu klientów Zleceniodawcy z imprezy turystycznej do miejsca
Ęazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w wypadku gdy Zleceniodawca wbrew obowiązkowi nie
zapewni tego powrotu,

2) zwrotu wpłat wniesionych tytułem zaplaly za imprezę turystyczną w wypadku gdy z przyczyn dotyczących
Z|eceniodawcy lub osób, które działająw jego imieniu, impreza turystyczna

n ie zostanie zr ealizow ana,
3) zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zaplaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części imprezy turystycznej,

która nie zostanie zrealizowanazpzyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działająw jego imieniu

- stosownie do przepisów ań, 5 ust. '|

r, Nr 223, poz. 2268, z pożn, zm,).

pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia ,tgg7 
r. o usługach turystycznych (Dz.U, z2004

N
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- Członek Zaządu
- Członek Zaządu
- Cżonek Zaządu
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§e
1, Górną granicą odpowiedzialności Gwaranta z tytułu Gwarancji jest kwota 116.762,80 złotych (słownie złotych : sto szesnaście
tysięcy siedemsei sześćdziesiąt dwa zł B0/'l00), zwana dalej ,,Sumą Gwarancji" , co stanowi równowańośc kwoty: 28.000
euro(słownie euro: dwadzieścia osiem tysięcy) przeliczonej przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym Gwarancja została wystawiona, to jest w dniu 201B-01-02 roku (1 euro

= 4,1701zł),

2. Gwarant wylicza wysokośc Sumy Gwarancji zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ań. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, na podstawie dokumentów dostarczonych przez Zleceniodawcę.

3" Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za dostarczenie prawdziwych i kompletnych danych, stanowiących podstawę
wyliczenia wysokości Sumy Gwaran Ąi przez Gwaranta.

4. Każda wypłata z Gwarancji odpowiednio zmniejsza odpowiedzialnośc Gwaranta z tytułu Gwarancji - aż do wyczerpania Sumy

Gwarancji. Dotyczy to równiez wypłaty dokonanej przez Gwaranta Beneficjentowiw formie zaliczki przewidzianejw § 4 ust. 4,

chyba że Beneficjent dokonał zwrotu Ę zaliczkl

§r
1. Gwarancja obowiązuje od dnia. 28.06.201B (początek obowiązywania gwarancji) do dnia 27 ,06,2019 (koniec obowiązywania
gwarancji)-, zzasIrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Gwarancja obejmuje ochroną wszystkie umowy o organizowanie imprez turystycznych, zawarte przez Zleceniodawcę z
klientami, zarówno jako organizatora turystyki, jak i pośrednika turystycznego
w rozumieniu przepisów ań. 3 pkt 5 i 6 ustawy zdnia29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych,
w okresie obowiązywania Gwarancji, o którym mowa w ust. 1, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło
w tym okresie, jezeli informacje o wystąieniu zdarzenia objętego Gwarancją zostaną przekazane Gwarantowi w terminie do ,1

roku po upływie okresu obowiązywania Gwarancji.

3, W sytuacjach spornych, w wypadku wystąpienia przez klienta Zleceniodawcy na drogę sądową
w zakresie roszczeń objętych Gwarancją w terminie do ,1 roku po upływie okresu obowiązywania Gwarancji, roszczenia z
Gwarancji mogą być zgłaszane w terminie 60 dni po uprawomocnieniu się orzeczenia sądowego.
* Termin obowiązywania Gwarancji nie może być dłuzszy niż 1 rok

§ł
'1. Wypłata z Gwarancjiz tytułu określonego w § t pkt 1 nastąpi na ządanie Beneficjenta |ub wskazanej przez niego jednostki,

skierowane do Gwaranta na piśmie pod rygorem niewazności żądania,
z wyjątkiem pzypadku, w którym źądanie Beneficjenta jest przekazane w sposób, o którym mowa
w ust. 4,

2. Żądanie zapłaty z tytułu określonego w § 1 pkt 1 zawiera,,

1) wskazanie podstawy prawnej żądania,,

2) oświadczenie Beneficjenta o wystąpieniu odpowiednio okoliczności, o których mowa w ań. 5 ust. ,1 pkt 2 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r, o usługach turystycznych, upoważniających do żądania wypłaty z Gwarancji;

3) oświadczenie Beneficjenta o wysokości kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów, o których mowa
w § tpłtt;

4) wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąic wypłata z Gwarancji.

3. Postanowienia ust. 2 pkt 3 i 4 nie mają zastosowania, jezeli czynności związane z zapewnieniem powrotu klientów
Zleceniodawcy zimprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego powrotu

zimprezy turystycznej, w wypadku gdy Zleceniodawca wbrew obowiązkowi nie zapewni tego powrotu, wykonuje Gwarant na
podstawie pisemnego pełnomocnictwa otrzymanego od Beneficjenta.

4. Wypłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów, o których mowa w § 1 pkt 1, nastąpi w formie zaliczki niezwłocznie, nie
później niź w terminie 3 dni roboczych od ohzymania kopii ządania zapłaty przesłanej drogą elektroniczną lub faksem. Oryginał
żądania Benefi cjent niezwłocznie przesyła Gwarantowi.

5. Beneficjent zobowiązany jest do przedstawienia Gwarantowi pisemnego rozliczenia otrzymanej zaliczki w terminie 60 dni
dnia okzymania wypłaty, pod rygorem obowiązku zwrotu zaliczki.
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§s
1,żądaniezapłatyztytułuokreślonegow§lpłt2i3kierowanejestdoGwarantaprzezBeneficjentawformiepisemnejpod
rygorem niewazności żądania i zawiera:

1) wskazanie podstawy prawnej żądania,,
2) oŚwiadczenieBeneficjentaowystąpieniu odpowiedniookoliczności, októrych mowawań.5ust. 1pkt2ustawyzdnia

29 sierPnia 1997 r. o usługach turystycznych, upoważniających do żądaniawypłaty z Gwarancji.

2, Do żądania, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:

1) koPię umowy o świadczenie usług turystycznych, zawartej między Zleceniodawcą i klientem Zleceniodawcy;2) koPię dowodu wpłaty na rzecz Zleceniodawcy należności za imprezę turystyczną określonej w umowie, o której mowa
w pkt 1;

3) oŚwiadczenie klienta Zleceniodawcy stwierdzające niewykonanie przez Zleceniodawcę zobowiązań umownych o
określonej wańości;
4) oŚwiadczenie klienta Zleceniodawcy zawierające wskazanie rachunku bankowego, na który ma nastąpić wypłata z
Gwarancji, albo wskazanie innego sposobu wypłaty z Gwarancji,

3, Załączniki, o którYch mowa W ust. 2, moze przekazać Gwarantowi klient Zleceniodawcy lub Beneficjent w imieniu klienta
Zleceniodawcy.

4. WYliczenia kwot na|eżnych poszkodowanym klientom Zleceniodawcy dokonuje Gwarant.

5, Po otrzYmaniu dokonanego Przez Gwaranta szczegółowego wyliczenia kwot naleznych poszkodowanym klientom
ZleceniodawcY, Beneficjent wydaje dyspozycję wypłaty środków, a Gwarant dokonuje wypłai należnych kwoi ńezpośrednio
PoszkodowanYm klientom Zleceniodawcy, w terminie nie dłuzszym niż 30 dni od dnia otizyminia dyspozycji wypłaty środków.

6. Za prawidłowe rozliczenie środków z Gwarancji odpowiada Gwarant,

§0
'1. Stwierdzenie niewYPłacalnoŚciZleceniodawcy, o ktoĘ mowa w § 1, następuje na podstawie oświadczenia Zleceniodawcy
następującej treści:

,,OŚwiadczam, ze z Powodu niewypłacalności nie jestem w stanie wywiązac się z umów o świadczenie usług turystycznych
zawańYch z klientami w okresie od dnia ."..,.,"......,.....,do dnia ..,,......,.......,....,....oraz zapewnic pokrycia kosztów powroiu i<lieniow
z imPrezY turYstycznej i zapewnić klientom zwrotu wpłat lub ich części wniesionych tytułem zapłaty za imp,rezę turystyczną
stosownie do PrzePisu art. 5 ust. '1 pkt 2 ustawy zdnia29 sierpnia 1997 r. o usługach iurystycznych'(Dz,U, zzcioą r,'Ni zze,
poz, 2268, z pożn, zm.)", z zasIrzeżeniem u st. 2.

2. W PrzYPadku braku mozliwoŚci uzyskania oświadczenia Zleceniodawcy, o którym mowa w ust. 1, Beneficjent składa ządanie
zaPłatY z tYtułu okreŚlonego w § 1 pkt 1-3 bez uzyskania tego oświadczenia, jezeli okoliczności w oczywisty sposób wskazują
Że Zleceniodawca nie jest w stanie wywiązać się z zawańych umów objętych Gwarancją oraz zapewnić pokrycia kosztów
Powrotu klientów zimPrezY turystycznej i zapewnió klieniom zwrotu wpłat lub ich części wnieŚionych tytułem zapłaĘ za imprezę
turystycznąstosownie do przepisu ań. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zdnia29 sierpnia 'l997 r.
o usługach turystycznych,

§z
Gwarancja WYgaSa pzed upływem terminu, o którym mowa w § 3 ust, 1, w następujących przypadkach:

z chwilą wypłaty przez Gwaranta całej Sumy Gwarancji;
z dniem, w którym decyĄa Beneficjenta o zakazie wykonywania przez Zleceniodawcę działalności objętej wpisem do
rejeshu organjzatorow turYstYki i poŚredników turystycznych stała się ostateczna, zzastrzeżeniem obowiąŹłu'realizacji
zobowiazań Gwaranta wynikających z Gwarancji, dotyczących umów zawartych przez Zleceniodawcę z klientami
Zleceniodawcy w okresie obowiązywania Gwarancji.

1)

2)

§a
1, Prawa z Gwarancji nie podlegają przeniesieniu.
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Przedmiot i zakres prowadzonej działalności objętej Gwarancją

Organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów świadczenie usług turystycznych
na terytorium państw europejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niz transpoń loiniczy w ramach przewozu
czańerowego , wyłączeniem pkt 4

organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług
turystycznych na terytorium krajów mających lądową granicę z Rzecząpospolitą 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 krajowych usług turystycznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym imprez
zagranicznej turystyki przyjazdowej,

zgodnie z przepisamiwydanymi na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy zdnia29 sierpnia 1997 r.

o usługach turystycznych.

§to
W ramach prowadzonej działalności objętej GwarancjąZleceniodawca pobiera przedpłatyinie pobiera
przedpłat** w terminach i wysokości:

Termin pobierania przedpłat ( przed rozpoczęciem imprezy) Powyzej 30 dni do 1B0 dni; do 30 dni,

zgodnie z przepisamiwydanymina podstawie ań. 10 ust. 1 ustawy zdnia29 sierpnia 1997 r.

o usługach turystycznych.
** Niepotrzebne skreś|ic.

§ tt
W granicach Sumy Gwarancji Gwarancją objęte są wszystkie nalezności, o których mowa w § 1 ,

w tym powstałe w wyniku umyślnego działania lub na skutek rażącego niedbalstwa Zleceniodawcy
lub osob działających w jego imieniu.

§tz
1. Alarmowy numer telefonu Gwaranta do bezpośredniego kontaktu w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego przedmiotem
Gwarancji: 0801 188 880 lub 22 333 77 88 (z telefonów komórkowych), numer faksu: 22 333 77 91, adres e-mail:
odszkodowan ie@interpolska,pl.

2 W przypadku zmiany informacji, o których mowa w ust. 1, Gwarant zobowiązany jest niezwłocznie poinformowac o tej zmianie
Beneflcjenta.

§lg
Gwarancję sporządzono w hzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Beneficjenta, Zleceniodawcy i Gwaranta.


