
 
Pisemne potwierdzenie posiadania  

gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej/umowy ubezpieczenia na rzecz klientów* 

 
Stosownie do postanowień art. 42 ust. 8 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych 

usługach turystycznych (Dz. U. poz. 2361) 

Biuro Turystyki Hut Plus 31-752 Kraków ul. Ujastek 5 b      
 (nazwa firmy, adres) 

działając jako organizator turystyki/przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych* 

posiadający zaświadczenie o wpisie do Rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających 

Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych Marszałka Województwa Małopolskiego pod nr Z/1/2005 potwierdza 

posiadanie zabezpieczenia, na wypadek swojej niewypłacalności, w zakresie: 

➢ pokrycia kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w 

szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także w uzasadnionej wysokości koszty poniesione przez 

podróżnych, w przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług 

turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu, 

➢ pokrycia wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę 

przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn 

dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych 

lub osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy 

ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,  

➢ pokrycia zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części 

imprezy turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych 

usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn 

dotyczących organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, 

lub osób, które działają w ich imieniu 

w formie gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej/umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych* nr M 208257 

wystawionej przez: Signal Iduna Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  z siedzibą w Warszawie ul. Przyokopowa 31 ,  

1. Gwarancja/umowa ubezpieczenia jest ważna w okresie od dnia 01.08.2017 do dnia  31.07.2018 i obejmuje 

ochroną wszystkie umowy o udział w imprezie turystycznej oraz umowy o powiązane usługi turystyczne* 

zawarte w okresie obowiązywania gwarancji, chociażby ich wykonanie nie nastąpiło w tym okresie. 

2. Suma gwarancyjna wynosi: 657 939, 30 zł co stanowi równowartość 149 000 € 

3. Oryginał gwarancji/kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez adwokata, radcę prawnego lub 

notariusza* znajduje się u Marszałka Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. Basztowa 

22 (adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków). 

4. W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie 

powiązanych usług turystycznych marszałek województwa lub upoważniona przez niego jednostka do 

wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów 

powrotu podróżnych do kraju prowadzi działania związane z organizacją powrotu podróżnych do kraju, 

jeżeli organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, 

wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tego powrotu. 

5. Podróżny ubiegający się o zwrot wniesionych wpłat lub ich części w razie niezrealizowania imprezy 

turystycznej lub powiązanych usług turystycznych składa zgłoszenie do Gwaranta/Ubezpieczyciela. 

Zgłoszenie zawiera imię i nazwisko oraz adres do korespondencji podróżnego poszkodowanego w wyniku 

niewykonania w całości lub w części zobowiązań wynikających z umowy. Do zgłoszenia należy dołączyć: 

a) kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub 

kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację 

jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych; 

b) kopię dowodu wpłaty na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie 

powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których 

realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych; 

c) oświadczenie podróżnego: 

➢ stwierdzające niewykonanie przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie 

powiązanych usług turystycznych zobowiązań umownych o określonej wartości, 

➢ zawierające wskazanie rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-

kredytowej, na który ma nastąpić wypłata środków z zabezpieczenia finansowego albo wskazanie 

innego sposobu wypłaty z tego zabezpieczenia. 

6. W przypadku gdy gwarancja/umowa ubezpieczenia, okażą się niewystarczające na pokrycie kosztów 

kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu podróżnych do kraju oraz na pokrycie zwrotu wpłat 



lub części wpłat to brakujące środki finansowe wypłaca bezpośrednio poszkodowanemu podróżnemu 

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie, ul. Płocka 9/11. 

7. Biuro Turystyki Hut Plus potwierdza dokonywanie terminowych wpłat składek w należytej wysokości na 

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. 

……………………...............................................................
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