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• Obowiązkowa-ustawowa gwarancja Organizatora Turystyki i Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny.
Klienci biura podróży są zabezpieczenie przed upadłością biur na dwa sposoby.
I Filar
Biuro Turystyczne Bezkresy s.c. posiada gwarancję ubezpieczeniową wystawioną przez
Towarzystwo Ubezpieczeniowe EUROPA SA – nr gwarancji GT 334/2016. Na żądanie
Klienta Biuro wydaje kopię certyfikatu gwarancji Biura, skan aktualnej Gwarancji
zamieszczony jest na stronie biura.
Gwarancja dotyczy pokrycia kosztów powrotu Klienta do kraju oraz zwrotu wpłat
wniesionych przez klientów za imprezę turystyczną. W razie niewykonania umowy
przez Biuro Uczestnik powinien niezwłocznie skontaktować się z Ubezpieczycielem
(alarmowy nr telefonu: 22 354 86 04; 71 369 27 26, 71 369 27 27), który zawiadamia
właściwego marszałka województwa, a następnie wypłaca zaliczkę na pokrycie kosztów
powrotu klientów do kraju w terminie do 3 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania
pisemnej dyspozycji od właściwego marszałka województwa lub wskazanej przez niego
jednostki.
II Filar
Na mocy Ustawy z dn. 22.07.2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim
Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych powołany został Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny, który w razie braku wystarczających środków z gwarancji
ubezpieczeniowej pokrywa koszty związane z niewykonaniem przez Organizatora lub
Pośrednika umowy o świadczenie usług turystycznych. Ustawy. Dysponentem środków
jest Marszałek Województwa, który w imieniu klientów występuje do Funduszu o
wypłatę środków.
W związku z nowelizacją Ustawy o usługach turystycznych w brzmieniu od 26.11.2016
- art. 10f ust. 3 z dniem 26 listopada 2016 r. do cen imprez organizowanych i
sprzedawanych przez BEZKRESY s.c. zostanie doliczona składka, którą biuro ma
obowiązek w całości przeznaczać na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY.
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Obowiązek pobierania składek na TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY
dotyczy wszystkich organizatorów imprez turystycznych działających na polskim rynku.
Ze składek pokrywane będą ewentualne koszty powrotu turystów do Polski oraz zwrot
wpłaconych przez Klientów pieniędzy za przerwane lub niezrealizowane imprezy w
przypadku gdy jakiekolwiek polskie biuro podróży ogłosi niewypłacalność. Wysokości
składek różnią się i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki przyjęto
następujące kwoty:
15 zł/os. – za imprezy samolotowe czarterowe za wyjątkiem krajów mających granicę
lądową z Polską
13 zł/os. – za imprezy nieczarterowe realizowane poza Europę
10 zł/os. – za imprezy autokarowe i oparte o loty rejsowe w Europie za wyjątkiem
krajów mających granicę lądową z Polską
Znowelizowane fragmenty Ustawy o usługach turystycznych są widoczne w Dzienniku
Ustaw pod linkiem: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1334/1 oraz Rozporządzeniu
Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wysokości składki na
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2016/1900.

