
ДОДАТАК 04 - ТУРИЗАМ
ПОДАЦИ О ГАРАНЦИЈАМА ПУТОВАЊА УСЛЕД ИНСОЛВЕНТНОСТИ

 

ПОЛИСА ОСИГУРАЊА

Пословно
име:

Матични
број:

Подаци о банци:

Укупан
лимит
покрића:

Период
важења:

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА

Број банкарске
гаранције:

до дан месец годинадан месец година

Пословно
име:

Матични
број:

Број полисе:

до

Подаци о осигуравачу:

Пословно
име:

Матични
број:

Подаци о уговарачу осигурања:

Укупна
максимална
сума
осигурања:

Скаденца
(период важења
уговора о 
осигурању):

Подаци о
реосигуравачу
(ако га има):

дан месец годинадан месец година

Датум банкарске
гаранције: дан месец година

Уписује се: Брише  се:

Приложена документација:

Важеће гаранције путовања услед инсолвентности и/или ради накнаде штете, са прописаним лимитом покрића,
у зависности од категорије лиценце (полиса осигурања и/или банкарска гаранција);

Доказ о уплати накнаде;

Друго: _________________________________________________________________________________________________

* НАПОМЕНА:
Уз пријаву се прилажу прописани документи у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији. Како је чланом 70. Закона о туризму (Сл.гласник РС,
бр. 17/2019) прописано да су подаци о гаранцијама путовања садржани у општим условима путовања, уколико је дошло до промене података о 
гаранцијама путовања потребно је доставити и додатак 08 регистрационе пријаве за регистрацију нових општих услова путовања који садрже
податак о важећој гаранцији путовања.

* НАПОМЕНА:
Уз пријаву се прилажу прописани документи у оригиналу, овереном препису или овереној фотокопији. Како је чланом 70. Закона о туризму (Сл.гласник РС,
бр. 17/2019) прописано да су подаци о гаранцијама путовања садржани у општим условима путовања, уколико је дошло до промене података о 
гаранцијама путовања потребно је доставити и додатак 08 регистрационе пријаве за регистрацију нових општих услова путовања који садрже
податак о важећој гаранцији путовања.


	Check Box1001: Off
	Check Box1011: Off
	Check Box1021: Off
	Text1031: 
	Text1041: 
	Text1051: 
	Text1071: 
	Text1081: 
	Text1091: 
	Text110: 
	01: 
	11: 

	Text111: 
	01: 
	11: 

	Text112: 
	01: 
	11: 

	Text1141: 
	Check Box1161: Off
	Text1171: 
	Text1191: 
	Text1201: 
	Text1181: 
	Text1211: 
	Text1221: 
	Text1231: 
	Text1241: 
	Text125: 
	01: 
	11: 

	Text126: 
	01: 
	11: 

	Text127: 
	01: 
	11: 

	Check Box1281: Off
	Check Box1291: Off
	Check Box1301: Off
	Text1311: 


