slGNAL IDUNA GD

CERTYFIKAT
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

potwierdza niniejszym udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej
o numerze M 207305
ważnej od L9.0!'2OL7 r. do 18.0t.2018 r.
dotYczącej Pokrycia kosztów powrotu klientów do kĘu, a także zwrotu wpłat wniesionych

przez klientów z imprezę turysĘczną

dla

POLIQTY TRAVEL
Ustawy

sp. zo.o.

spełniającej wymogi

1dlia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turysĘcznych
(tj. Dz. U, z2004 r. Nr 223, poz.2268, z późn. zmianami
)-

Przedmiotem gwarancji jest:

- Pokrycie kosztów Powrotu klientów

z__imprery turysĘcznej do miejsca wyjazdu tub planowanego
Powrotu z imPrezy tury§tycznei w wypadku gdy irrnioŚkoławci wbrew Óuowiąiłońi nie zipewnia telo
powrotu,

-

zwrotu wPłat

Pokrycie
wniesionych
_ttttułgm zapłaĘ za imprezę turysĘczną w wypadku, gdy z
PrzYczYn doĘczącYch Wnioskodawcy lub osób któr'e Oiiałają rni iegó imióniu ńń."i" turystyczna nie
zostanie zrealizowana,
- Pokrycie zwrotu częŚci wpłat wniesionych_ Ę/tułęT zapłaĘ za imprezę turystyczną,
odpowiadającą
częŚci imPrezYturysĘcznej, l<tÓra nie zostanie irealizowina Ź pr.yc.yn
doĘczących Wnioskodawcy lub
osób które dziaĘą w jego imieniu stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o usługach
turysĘcznych

Suma gwarancyjna wynosi

397 413/00 zł

co stanowi równowartoŚĆ
!.*gtv 90 ooo,oo euro (slownió euro: dziewięćdziesiąt Ęsięcy, oo/10o) przeticzoną
PrzY zastosowaniu kursu Średniego euro ogłoszone9o przez Narodowy Bank potski po raz pierwszy
w roku
wystawienia gwarancji to jest w dniu 2 sĘcznia 2017-roku
tr ruń= ł,łr-szzo.
Zobowiązania Gwaranta
9P9jmuja działalnośćWnioskodawry wykonywaną na terenie:

a,

RzeczPosPolita Polska (W tYm imPrez zagranicznej turystyki
lraiaŹao*Ć.,1l kraje mające lądową granicę z Rzeczpospolitą polską, a
W PrzYPadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu kaliningiiozkiegÓ, zgoónie
,'Ś Ż Óńi
z dnia 19 kwietnia
2013 r, W sPrawie minimalnej wYsokoŚci sumy.gwarancji bańkoweJ iub
uóezpie_czeniowej wymaganej w związku z działalnością
wYkonYwaną PźeZ organizatońw turysĘki i póSńonitór^i turystvcznvcń-tói.il.
z2073 r. poz, stti;
Państwa euroPejskie, z WYkolzYstaniem trbnspbrtu innego nlż t,ańspoit
toiniczy w ramach pzewozów czarterowych (z wyłączeniem
Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów mająrych lądow-ą.granicę z' nzecz|Óipolitą
Polską, a w przypadku Federacji

i}3riJĘj.rl.,.

b,

c,

Rosyjskiej W
obrębie obwodu kaliningradzkiego), zgodnie z
§ z dri e ro)poząoiinii" z onia tg'kwietnia źóis ,., * sprawie minimalnej
wYsokoŚci sumY gwarancji bankowej lub ubózpieczenio*.;'
Ńńigunu:. w związku
działalnościąwykonywaną przez
organizatoróW turystyki i pośredników turystycznyclr (Dz.U. z zoil ,]
ńoi iril;
Państwa PozaeuroPejskie z Wykorzystaniem'innego śioakiar;;.p"d;i;i;.nspot
lotniczy w ramach pftewozu czarterowe'o (z
wYłączeniem RzeczPosPolitej Polskiej oraz krajói mających ląoo*ą
z Rzeczpospolltą polską, a w pżypadku Federacji
RosYjskiej w obrębie obwodu kaliningradzkiego), ,gŃ},ie z
s z plt"i.ąoaądzenia'z dnla 19 iiuńtnia zots r, w sprawie
minimalnej wYsokoŚci sumy gwarancji bankowej-iub-ubezpieczcńowe;
wińigane; w związku z działalnóściąwykonylvaną pżez
organizatorów turystyki i pośredników turystycznych
ror.u. , zoisi. pó.. iiirl.

z

sńti

Beneficjent Gwara ncji :
rszałek Województwa Dolnośląskiego
ul. Wybrzeże Słowackiego L2-L4| 50-41i Wrócław
Ma

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

Elżbieta krefta

żżńłź
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§IGNAi_ IDUNA Polska
Towarzystwo {Jberpiecreń §,A.

Regionalne Cer,trunr Gbs{ugl Ukzpi&nń
Pl, PotłstŃów $ąskich t6, 53-3t4 Ytlrodaw
ĘIP 583-?7-§8- 1 1 2, Reqor. t9t§ć5i32

Województwa do wystąpienia z roszczeniem. Podstawą
uvYq uv
do wystąpienia
vvy)LqPlcl

llo
jest tylko i-wyłącznie o.vgi,,-uii*u*ncji. certyfikat wydaje
się
na
wniosek
arŁ'"li:::1li,}?:f^o.9:Y:^l,f:,::,.l,:l
WnioskodawcY
jego
i
uzywanie moźliwe jest jedynie w pzypadiu doręczenli'Ń;rr;;ii'o**i'ń.i"ńjlit.
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