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Wysokość sumy gwarancyjnej w poprzednim roku działalności 

kwota rocznego przychodu wyłącznie z działalności touroperatorskiej (lub pośrednictwa)

kwota rocznego przychodu deklarowana wyłącznie z działalności touroperatorskiej (lub pośrednictwa)

Oświadczenie organizatora turystyki/pośrednika turystycznego dotyczące:
zakresu wykonywanej działalności, wysokości przychodów oraz wysokości przyjmowanych zaliczek, 
stanowiące załącznik do wniosku o uzyskanie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej

3. Przychód z tytułu organizowania imprez turystycznych (lub pośrednictwa) na rzecz klientów

4. Kwota i termin pobieranych przedpłat na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub świadczenia usług turystycznych.

3.a Roczny przychód z tytułu organizowania imprez turystycznych na rzecz klientów za rok obrotowy poprzedzający rok zawarcia umowy gwarancji

3.b Deklarowany roczny przychód z tytułu organizowania imprez turystycznych na rzecz klientów na okres najbliższych 12 miesięcy,  
na który ma zostać zawarta umowa gwarancji

1.a Data rozpoczęcia działalności jako touroperator 

2. Zakres terytorialny prowadzonej działalności
(dotyczy organizatora turystyki/pośrednika turystycznego nowo powstałego jak i kontynuującego działalność) **

(liczony zgodnie z par.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2013 roku w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej 
w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych)

Przedpłata – każda wpłata dokonana przez klienta na poczet przyszłej imprezy (dotyczy organizatora turystyki/pośrednika turystycznego po pierwszym roku działalności)

1.b Rodzaj prowadzonej działalności

Nazwa biura

organizator turystyki

2.a   państwa pozaeuropejskie niezależnie od wykorzystywanego środka transportu oraz państwa europejskie z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego 
z wyłączeniem pkt. 2.d

4.a   brak przedpłat na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub przyszłych usług turystycznych lub pobierających takie przedpłaty w terminie do 30 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy 
turystycznej lub świadczenia usług turystycznych, lub pobierających takie przedpłaty w wysokości do 30% ceny imprezy turystycznej lub usług turystycznych

4.b  pobieranie przedpłat na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub przyszłych usług turystycznych w wysokości powyżej 30% ceny imprezy turystycznej lub usług turystycznych powy-
żej 30 dni do 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub świadczenia usług turystycznych

4.c   pobieranie przedpłat na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub przyszłych usług turystycznych w wysokości powyżej 30% ceny imprezy turystycznej lub usług turystycznych powy-
żej 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub świadczenia usług turystycznych

2.b państwa pozaeuropejskie z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego z wyłączeniem punktu 2.d

2.c  państwa europejskie z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego z wyłączeniem punktu 2.d

2.d kraje mające lądową granicę z Rzeczpospolita Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu Kaliningradzkiego; 
  Rzeczpospolita Polska (w tym turystyka przyjazdowa) 

pośrednik turystyczny

** należy zaznaczyć wszystkie zakresy terytorialne prowadzonej działalności

Data

Data

Pieczątka firmowa Imię i nazwisko, podpis osoby upoważnionej
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