
Naziv: Tel. št.:

Naslov: E-naslov:

Priimek in ime direktorja oz. zakonitega zastopnika: ID za DDV: 

Povezane družbe ali družbe v lasti oz. solastništvu:

Družba je ustanovljena dne:

Dejavnost prodaje oziroma organiziranja turističnih aranžmajev opravljamo od leta:

Prodajo oz. organizacijo turističnih aranžmajev opravljamo tudi prek poslovalnic v tujini:              DA                NE

   

V spodnjo tabelo vpišite delež celotnega prihodka, ustvarjenega v preteklem koledarskem letu. Če prihodka iz tega naslova še niste imeli, vpišite planirani letni delež:

Vrsta dejavnosti Delež (%)

1. Organizacija turističnih potovanj

 od tega: Slovenija

   Evropa

   Ostalo

2. Posredovanje turističnih potovanj

3. Ostalo

SKUPAJ (1+2+3) 100 %

VPRAŠALNIK ZA KAVCIJSKO ZAVAROVANJE 
Zavarovanje nesolventnosti turističnih agencij

   
Skladno s Pravilnikom o načinu in postopku pridobitve licenc za opravljanje dejavnosti organiziranja in prodaje turističnih aranžmajev potrebujemo (označite):

Garantno pismo za primer nesolventnosti turistične agencije: 
Garantno pismo se nanaša na zavarovanje plačila stroškov vrnitve oseb na turističnem potovanju v kraj njihovega prebivališča oziroma na kraj odhoda, za zavarovalno 
vsoto 41.730,00 EUR.        
Trajanje garancije: 1 leto, in sicer od                                                                       do 

Zavarovanje odgovornosti turistične agencije iz dejavnosti z razširitvijo na čisto premoženjsko škodo za zavarovalno vsoto 41.730 EUR.
Trajanje zavarovanja: od                                                                       do
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V spodnjo tabelo navedite število realiziranih paketnih potovanj v tujino in število vseh turistov v teh paketnih potovanjih za tekoče in preteklo leto (če ste pravkar registrirana 
družba oz. še nimate poslovnih izkazov, v tabelo vpišite planirane podatke):

Leto Plan

Število realiziranih paketnih potovanj v tujino

Število turistov v paketnih potovanjih

Prihodek v zadnjem koledarskem letu:                                                   EUR

2. ZAVAROVANJE NESOLVENTNOSTI IN ODGOVORNOSTI TURISTIČNE AGENCIJE

3. PODATKI IZ OPRAVLJANJA TURISTIČNE DEJAVNOSTI
3.1. Realizirana paketna potovanja

3.2. Delež celotnega prihodka

1. NAROČNIK GARANCIJE
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5. OSTALE POMEMBNE INFORMACIJE

Kraj in datum: Ime in priimek odgovorne osebe ter podpis:

6. PRILOGE

•	 bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za preteklo leto; če se vloga podaja po 30. juniju, priložite periodični obračun tekočega leta (četrtletno, polletno), podpisan s strani 
pooblaščene osebe

Naročnik garancije odgovarjam za resničnost in točnost navedenih podatkov ter izjavljam, da mi na dan izpolnitve vprašalnika ni znana nobena okoliščina, ki je lahko vzrok za 
unovčenje želene garancije.

Izpolnitev vprašalnika zavarovalnice ne obvezuje k izdaji iskane garancije.
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