
 

 
 

 
 

PODSTAWA PRAWNA UBEZPIECZENIA: Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 884). 
WARUNKI UBEZPIECZENIA REGULUJE: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego 
ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 
(Dz.U. 2013 nr 0 poz. 510).  
 

I Dane podstawowe 

Ubezpieczający 
Szczegółowy zakres terytorialny prowadzonej działalności organizacji 
turystyki i/ lub pośredników turystycznych 

            

Symbol PKD (główna działalność) * Okres ubezpieczenia (12 miesięcy) * 

      od       do       

 
II Wnioskowana suma gwarancyjna dla podmiotów niepobierających przedpłat na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub 
przyszłych usług turystycznych lub pobierających takie przedpłaty w wysokości do 30% ceny imprezy turystycznej lub usług 
turystycznych (zgodnie z § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na 
rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych; Dz. U. z dnia 29 
kwietnia 2013 r.) 
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 Rodzaj wykonywanej działalności 

Wysokość 
rocznego 

przychodu z tytułu 
wykonywanej  
działalności 

Wysokość rocznego 
przychodu z tytułu 

wykonywanej  
działalności 

Suma  
gwarancyjna  

w PLN 

 1 

organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie 
na zlecenie klientów w zawieraniu umów o 
świadczenie usług turystycznych na terytorium państw 
europejskich i pozaeuropejskich z wykorzystaniem 
transportu lotniczego w ramach przewozu 
czarterowego, z wyłączeniem pkt 4; 

      

12,0% rocznego przychodu z 
tytułu wykonywanej 
działalności, o której mowa w 
§ 6 pkt 1, nie mniej jednak niż 
równowartość 149 000,00 
euro 

      

 2 

organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie 
na zlecenie klientów w zawieraniu umów o 
świadczenie usług turystycznych na terytorium państw 
pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka 
transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu 
czarterowego, z wyłączeniem pkt 4; 

      

10,0% rocznego przychodu z 
tytułu wykonywanej 
działalności, o której mowa w 
§ 6 pkt 2, nie mniej jednak niż 
równowartość 50 000,00 euro 

      

 3 

organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie 
na zlecenie klientów w zawieraniu umów o 
świadczenie usług turystycznych na terytorium państw 
europejskich z wykorzystaniem innego środka 
transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu 
czarterowego, z wyłączeniem pkt 4; 

      

7,0% rocznego przychodu z 
tytułu wykonywanej 
działalności, o której mowa w 
§ 6 pkt 3, nie mniej jednak niż 
równowartość 28 000,00 euro 

      

 4 

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

      

3,0% rocznego przychodu z 
tytułu wykonywanej 
działalności, o której mowa w 
§ 6 pkt 4, nie mniej jednak niż 
równowartość 4 500,00 euro 

      

Wniosek o zawarcie umowy 
ubezpieczenia na rzecz klientów w 
związku z działalnością wykonywaną 
przez organizatorów turystyki 

Data wpływu wniosku (wypełnia TUW-CUPRUM) 

        

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19971330884&min=1


 

III Wnioskowana suma gwarancyjna dla podmiotów pobierających przedpłaty na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub 
usług turystycznych w wysokości powyżej 30% ceny imprezy turystycznej lub usług turystycznych w terminie powyżej 30 dni 
do 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub świadczenia usług turystycznych (zgodnie z § 8 pkt 1 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z 
działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych; Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2013 r.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV Wnioskowana suma gwarancyjna dla podmiotów pobierających przedpłaty na poczet przyszłej imprezy turystycznej lub 
usług turystycznych w wysokości powyżej 30% ceny imprezy turystycznej lub usług turystycznych w terminie powyżej 180 
dni do 180 dni przed dniem rozpoczęcia imprezy turystycznej lub świadczenia usług turystycznych (zgodnie z § 8 pkt 2 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z 
działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych; Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2013 r.) 

 Rodzaj wykonywanej działalności 

Wysokość 
rocznego 

przychodu z 
tytułu 

wykonywanej  
działalności 

Wysokość rocznego 
przychodu z tytułu 

wykonywanej  
działalności 

Suma  
gwarancyjna  

w PLN 

 1 

organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie 
na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie 
usług turystycznych na terytorium państw europejskich i 
pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu 
lotniczego w ramach przewozu czarterowego, z 
wyłączeniem pkt 4; 

      

17,0% rocznego przychodu z 
tytułu wykonywanej 
działalności, o której mowa w 
§ 6 pkt 1, nie mniej jednak niż 
równowartość 212 000,00 
euro 

      

 2 

organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie 
na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie 
usług turystycznych na terytorium państw 
pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka 
transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu 
czarterowego, z wyłączeniem pkt 4; 

      

15,0% rocznego przychodu z 
tytułu wykonywanej 
działalności, o której mowa w 
§ 6 pkt 2, nie mniej jednak niż 
równowartość 75 000,00 euro 

      

 3 

organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie 
na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie 
usług turystycznych na terytorium państw europejskich 
z wykorzystaniem innego środka transportu niż 
transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego, z 
wyłączeniem pkt 4; 

      

10,0% rocznego przychodu z 
tytułu wykonywanej 
działalności, o której mowa w 
§ 6 pkt 3, nie mniej jednak niż 
równowartość 42 000,00 euro 

      

 4 

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

      

4,5% rocznego przychodu z 
tytułu wykonywanej 
działalności, o której mowa w 
§ 6 pkt 4, nie mniej jednak niż 
równowartość 7 000,00 euro 

      

 Rodzaj wykonywanej działalności działalność 

Wysokość rocznego 
przychodu z tytułu 

wykonywanej  
działalności 

Wysokość rocznego 
przychodu z tytułu 

wykonywanej  
działalności 

Suma  
gwarancyjna  

w PLN 

 1 

organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie 
na zlecenie klientów w zawieraniu umów o 
świadczenie usług turystycznych na terytorium państw 
europejskich i pozaeuropejskich z wykorzystaniem 
transportu lotniczego w ramach przewozu 
czarterowego, z wyłączeniem pkt 4; 

      

20,0% rocznego przychodu 
z tytułu wykonywanej 
działalności, o której mowa 
w § 6 pkt 1, nie mniej jednak 
niż równowartość 
250 000,00 euro 

      

 2 

organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie 
na zlecenie klientów w zawieraniu umów o 
świadczenie usług turystycznych na terytorium państw 
pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka 
transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu 
czarterowego, z wyłączeniem pkt 4; 

      

18,0% rocznego przychodu 
z tytułu wykonywanej 
działalności, o której mowa 
w § 6 pkt 2, nie mniej jednak 
niż równowartość 90 000,00 
euro 
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V Wnioskowana suma gwarancyjna dla podmiotów rozpoczynających działalność (zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 22 kwietnia w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia na rzecz klientów w związku z działalnością wykonywaną przez 
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych; Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2013 r.) 

 
 
 
 
 

   

imię i nazwisko osoby sporządzającej 
wniosek (osoba do kontaktu) 

      

………………………………………………………………. 
podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej wniosek,  

reprezentanta Ubezpieczającego 

numer telefonu       

e-mail:       

data sporządzenia wniosku       

miejscowość       

 

 3 

organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie 
na zlecenie klientów w zawieraniu umów o 
świadczenie usług turystycznych na terytorium państw 
europejskich z wykorzystaniem innego środka 
transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu 
czarterowego, z wyłączeniem pkt 4; 

      

12,0% rocznego przychodu 
z tytułu wykonywanej 
działalności, o której mowa 
w § 6 pkt 3, nie mniej jednak 
niż równowartość 50 000,00 
euro 

      

 4 

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

      

5,0% rocznego przychodu z 
tytułu wykonywanej 
działalności, o której mowa 
w § 6 pkt 4, nie mniej jednak 
niż równowartość 7 500,00 
euro 

      

 Wykonywana działalność 
Wysokość rocznego przychodu z 
tytułu wykonywanej działalności 

Suma gwarancyjna w PLN 

 1 

organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie 
na zlecenie klientów w zawieraniu umów o 
świadczenie usług turystycznych na terytorium państw 
europejskich i pozaeuropejskich z wykorzystaniem 
transportu lotniczego w ramach przewozu 
czarterowego, z wyłączeniem pkt 4; 

równowartość 250 000,00 euro       

 2 

organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie 
na zlecenie klientów w zawieraniu umów o 
świadczenie usług turystycznych na terytorium państw 
pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka 
transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu 
czarterowego, z wyłączeniem pkt 4; 

równowartość 90 000,00 euro       

 3 

organizowanie imprez turystycznych i pośredniczenie 
na zlecenie klientów w zawieraniu umów o 
świadczenie usług turystycznych na terytorium państw 
europejskich z wykorzystaniem innego środka 
transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu 
czarterowego, z wyłączeniem pkt 4; 

równowartość 50 000,00 euro       

 4 

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

równowartość 7 500,00 euro       


