
ERGO

ERG0 Reiseversicherung AG
z siedzibą w Monachium działająca przez Oddział w Polsce

poświadcza, iż działaj.qc na wniosek
organizatora turystyki

Blue Style Spółki z ograniczonq odpowiedzialnościq
z siedzibq  przy ul. Pruszkowskiej. nr 29 lok. U1, 02-119 Warszawa

wystciwił  dnia  07  stycznio  2022  r.  gwarancję  ubezpieczeniowq  nr  G/2022/2001474  na  kwotę  15  960  000  PLN,  spełnioj.qcq
wymogi  ustciwy z dnici  24 listopada  2017 r. o imprezach turystycznych  i powiqzonych  usługach turystycznych  (Dz.U.  2017

poz`  2361),   Rozporządzenie   Ministra   Rozwoj.u   i   Finansów  z  dnia   27   grudnia   2017   r.   (Dz.U.   2017   poz.   2507),   której.
beneficj.entem j.est Mcirszałek Woj.ewództwa Mazowieckiego.

Przedmiotem gwaroncji jest:

•    zapłcito kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuocji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraj.u, obej.mujqcych
w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez

podróżnych, w przypadku gdy Zleceniodawcci, wbrew obowiqzkowi, nie zapewnio tej kontynuocji lub tego powrotu;
•    zwrot wpłc]t wniesionych tytułem zQpłaty za imprezę turystycznq lub każdq opłaconq usługę przedsiębiorcy ułatwiajqcemu

nabywanie powiqzanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczqcych Zleceniodawcy lub osób, które
dziataj.q wj.ego imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłocona usługa przedsiębiorcy ułatwiajqcemu nabywanie
powiqzonych usług turystycznych nie została lub nie zostcmie zrealizowana;

•    zwrot części wpłot wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystycznq odpowicidaj.qcq części imprezy turystycznej lub
za każdq usługę optaconq przedsiębiorą/ ułatwiaj.qcemu nabywanie powiqzanych usług turystycznych odpowiadoj.ącq części
usługi,  która  nie została lub nie zostcinie zrealizowcina z przyczyn dotyczqcyc,h Zleceniodciwcy lub osób,  które działojq
w ich  imieniu,

na wypddek niewypłacalności Zobowiqzcinego, stosownie do postanowień ustawy z dnio 24 listopada  2017 r. o  imprezach
turystycznych i powiqzanych usługach turystycznych (Dz.U. 2017 poz. 2361).

Okres ważności gwarancji: od 23 stycznio 2022  r. do 22 stycznia 2023  r.

ERG0 Reiseversicherung AG z siedzibq w Monachium
działajqca przez Oddzia+ w PoLsce

Gdańsk dn. 07 stycznia 2022  r.

(miejscowość,  dcita)

www.ergo-ubezpieczenia.podrozy.pl

EEEE`iERii
Kcitcirzyna  Kartonowicz
Dyrektor Zarzqdzaj.ąca

ERGO Reiseverslcherung AG
Oddział w Polsce

80-748 Gdańsk, ul. Chmjelna 101/102
NIP 2040000303, REGON 193072350


