SIGNAL IDUNA

ffi

cERTYFlKAT
SIGNAL IDUNA PoIska Towarzyshruo Ubezpieczeń S.A.

potwierdza niniejszym udzielenie gwarancji Ubezpieczeniowej turyStycznej
o numerze M 518608
ważnej od 18.09.2020 r. do 17.09.2O2L l.
dotyczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju,
a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów

za imprezę tury§tyczną

dla

Biu ro Obsług i Tu

rystycznej
PODROZNIK
'l

Jolanta Furyk
spełniającego wymogi

Ustawy z dnia 24 listopada 2OI7 r, o imprezach turysĘcznych i powiązanych usługach turysĘcznych
(tj. Dz. U. z2017 r,, poz.236L)

Przedmiotem gwarancji jest:

-zapłaty kwoĘ niezbędnej na pokrycie kosztów konĘnuacji imprezy turystycznej tub kosztów powrotu do kraju, obejmujących r"r
szczególności koszty transpońu i zakwaterowania, w Ęm także, w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez podróżnych, w pnypadku
gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu;
-zwrotu wpłat wniesionych sułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanii:
powiązanych Usług tury§tycznych, w przypadku gdy z przyczyn doty€zących Zleceniodawcy lub osóĘ które działają w jego imieniu, imprez;l
turystyczna ]ub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub ni*
zostanie zrealizowana,
-zwrotu częŚci wpłat wniesionych sułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadająą części imprezy turysty€znej lub za każdą usługE
opłaconą przedsiębiorcy ulatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą częściusługi, która nie została lub nie
zostanie zrealizowana z przyeyn dotyczący€h Zleceniodawcy lub osób, które działają w ich imieniu,

Suma gwarancyjna wynosi

31 928,25 zł

co stanowi równowańoŚĆ kwoty 7 500,00 EURO (słownie: siedem Ęsięcy pięćset OO/1O0 EURO) przeliczoną przy zastosowaniu kurctl
Średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia gwarancji to jest w dniu 2 sĘczniłt
2020 roku (1 EUR= 4,257Lzl).
Zobowiązania Gwaranta obejmują poniższe rodzaje działalnośćwykonywane przez

1)

2)

Zleceniodawcę:

:

organizowanie imprez turysĘcznych na terytorium państw mających lądową granicę z Rz€cząpospoliĘ Polską, a w przypadki;
Federacji Rosyjskiej - w obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na tefiorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest realizowani
Usługa transpońowa;
organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę z RzecząpospoliĘ Polską, a w przypadki,i
Federacji Rosyjskiej - w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie jest realizowan;ł
usługa transpońowa;

Beneficjent Gwarancji:

- Ma rszałek Województwa OÓlńoaąskiego
..I
rrr.,L,_^ł
u!. Wybrzeże Słowackiego L2-L4, 50-411 Wrocław

- Każdy Podróżny, który zawarł umowę z: Biuro Usług Turystycznych PODRÓŻNIK Jotanta Furyk

w okresie obowiązywania

W imieniu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
Starszy Kierownik ds, Kluczowych Klientów

ElżbietaKrefta łŻ'/rt/
ż.

Gwarancji.
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Niniejszy CeMkat nie stanowi podstawy an Vy'rszał*łWojewództwa do wystąpienia z roszczeniem. Podstawą do żądania zapłav zcwarancji jest
wyłącznie oryginał Gwarancji lub jej odpis poŃierdzony prz-ez podmioty, które ji podpisały. CerĘńkat wydaje się na wniosek Wnioskodawcy i .1ego
używanie moźliwe jest jedynie w przypadku doręczenia Marszałkowi Województwa oryginału gwarancji.
'

