slGNAL IDUNA GD

cERTYFIKAT
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

potwierdza niniejszym udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej turysĘcznej
o numerze M 208952
waźnej od 19,01.2018 r. do 18.01.2019 r,
doĘczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych

przez klientów za imprezę turysĘczną

dla

POLI(ĄTY TRAVEL sp.

zo,o.

spełniającej wymogi

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turysĘcznych
(t.j. Dz, U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z poźn, zmianami

)

Przedmiotem gwarancji jest:

- Pokrycie kosztów Powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego

Powrotu z imPrezY turysĘcznej w wypadku gdy Wnioskodawca wbrew ÓUowiązłowi nie zapewnia tego
poWrotu,

- Pokrycie zwrotu wPłat wniesionych Ętułem zapłaĘ za imprezę turysĘczną w
wypadku, gdy z przyczyn
doĘczącYch Wnioskodawcy lub osób które działają w jego imieniu impreia tur}styczni ńie zostanie

zrealizowana,
- Pokrycie zwrotu częŚci wpłat wniesionych Ętułem zapłaĘ za imprezę turystyczną, odpowiadającą
częŚci imPrezY turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn doĘcziclch wniosi<oaawcy luo
osób które działają w jego imieniu stosownie do ustawy i ańla zs siórpńii L997 r. o usługach
turystycznych

Suma gwarancyjna wynosi

375 309,00 zł

co stanowi równowartoŚĆ kwoty 90 OO0,0O euro (słownie eurol dziewięćdziesiąt
Ęsięcy, 00/100) przeliczoną przy
zastosowaniu kursu średniegoeuro ogłoszonego przez Narodowy Bank polski po rbz
iiói*"iy * idł" *vrt",Ji!"ii
gwarancji to jest w dniu 2 stycznia 2018 roku (1 EUR= 4,t7OL zł).
zobowiązania Gwaranta obejmują działalnośćwnioskodawcy wykonywaną na terenie:

a.
b.

c,

Rżeczpospolita PoIska (W tym 1mprez zagranicznej turystyki przyjazdowej) i krajó mające lądową granicę
Z Rżeczpospolitą Polską, a
w pzypadku Federacji Rosyjskiej Wobrębieobwodu kaliningradzkiego,zgodnie'zg z pi
iozpoĘdzenia zdnia 19 kwietnia 2013 r.
W sPrawie minimalnej WYsokoŚci sumY gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej
- w związku z działaInościąwykonywaną
pzez organizatorÓW turystyki i poŚrednikÓW turystycznych (Dz,lJ. z2OI3 r. poz. stt;;
Państwa euroPejskie, z WYkorzystaniem transpońu innego nż transport lotnjczy w ramach przewozów
czarterowych (z wyłączeniem
Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów mających lądową granicę Z Rżeczpospolitą Polską, a w przypadku Federacji
Rosyjskiej W obrębie
obwodu kaliningradzkiego), zgodniez § 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia ŻOt3 i. wsprawie minimilnej
ńyso'tości sumy
gwarancji bankowej |ub ubezPieczeniowej Wymaganej w związku z działalnościąwykonywaną przez
organizjtorów turysĘki i
pośredników turystycznych (Dz.U, z 2013 r. poz, Sii;;
Państwa PozaeuroPejskie Z Wykorzystaniem innego Śiodka transpoftu niż transport lotniczy w ramach przewozu
czafterowego (z

tł
-

Wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów mających lądową granicę

z Rzeczpospolitą Po|ską, a W przypadku

Federacji

RosYjskiejwobrębieobwoduka|iningradzkiego),zgodniez§2pkt2rózporządzeniazdnia19rwletniazót:r,wsprawieminimaInej

wYsokoŚci sumY gwarancji bankowej lub ubezplecŻeniowej wymaganej'w związku zdziała|nością
wykonywaną przez organizatorów
turystyki i pośredników turystycznych (Dz,U. zżOI3 r. poz, 511),

Beneficjent Gwarancji :
rszałek Województwa Dol noŚląskiego
uI. Wybrzeże Słowackiego L2-L4I 50-411 Wrocław
Ma

W imieniu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

Kierownikds. Kluczowych_Klientów
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NiniejszY CeĄflkat nie stanowi podstawybla Marszałka Województwa do wystąpienia z roszczeniem. podstawą
do wystąpienia
Przez Marszałka Województwa z roszczeniem jest tylko i wyłącznie oryginai gwarancji. Certyfikat wydaje się na wńiosek
WnioskodawcY i jego używanie możliwe jest jedynie w pzypadku doręczenii Marsiałkowi Województwa
oryginału gwarancji.

