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SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń §.A.

potwierdza niniejszym udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej

o numerze M 208305
ważnej od 18.09.2017 r. do 17.09.2018 r.

dotyczącej

turysĘcznej

pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju,

a także zwrotu wpłat wniesionych przez kl!ęntóvr

za imprezę turysĘczną

dla

A-T-U-H Sindbad Leszek Janas
spełniającego wymogi

L|stawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turysĘcznych
(§. Dz. U. z2ta4r,Nr223,poz.22e,8,zpóźn, zmianami )

Przedmiotem gwarancji jest:
_ pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turysĘcznej do nriejsca wyjazdu lub pianowanego
por&.rotu z imprezy turystycznej w wypadku gdy Wnioskodawca rvbrew obowiązkowi nie zapeurnia tegł
powfotu,
- pokrycie zwrotu wpłat wniesionych Ęfiułem zapłaty za imprezę tury§tyczną w wypadku, gtjy z
przyczyn doĘczących Wnioskodawry lub osób które działają w jego imieniu impreza turysĘczna nie
zostanie zreaIizowana,
_ pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych Sułem zapłaĘ za irnprezę turystyczną, odpowiadającĘ
częścilmprery turysłcznej, która nie zostanie zrealizowana 2 prz'$zyn doĘczących Wnioskodawc1, lulr
osób k1óre działają w jego imieniu stosownie do usiawy z dnia 29 sierpnia t997 r. o usługach

turysĘcznych

Suma gwarancyjna wynosi

476 7OOrOG ał

co stanowi równowartość kwoty LO7 955,70 EURO (słownie: stc siedent Ęsięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć
00/100 EURo) przeliczoną prry zastosowaniu kursu Średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po
raz pierwszy w roku wystawienia gwarancji to jest w dniu 02,01.2017 roku (1 EUR 4,4157 zł).

Zobcvliązania Gvlaranta obejmują działalnoŚĆ Wnioskodawry wy,konyw,aną na terenie
a)

:

Rzeczpospoiitej Polskiej (W tym imprez zagranicznej turystyki przyjazdovlej) i krajów |nających ląCjową granicę z Rzeczpospoiiią Pciską, a vl
prżypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu kaliningradzKie_oo, zgodnie z § 2 pkt 4 rozporzączenia z dnia 19 kwietni3 2013 r, !v s|.laWie
rninimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpiecżeniowej t^ymaganej vu związku z d:iałalnościąwykcnywaną przez organizatorów
tUrystyki i pośrednikóW turystycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 511);

Państw europejskich z Wykolzystaniern transpońu innego niź transpoń lotnicży W ramach przewozÓlv czańero$/ch (z wy|ączeniem
Rzecżpospolitej Polskiej oraz krajów mających lądową granicę 2 Rżeczljospolita Po|ską, a w orzypaCku Federacji Rosyjsk]ej w obrębie obl,,odu
kaliningradzkiego), zgodnie ż § 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w splawie minimainej wysokoŚci sumy gv/ai,ancji osnkowej luŁ,
ubezpleczeniowej Wyrrlaganej W związku z działalnością vwkonpvaną pn9z organizatorów turyswki i poŚredników turyswcznych (Dz.U, z 2a73 r,
poz.511);

Beneficjent Gwarancji ;
Marszałek Województwa Sląskiego
W imieniu SIGNAL IDUNA Polska TU s.A.
Kierpwrrik ds. Kluczowych Klientów
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Bedllarczyk Beata
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Niniejszy CeĄrfikat nie stahowi podstawy dla Marszałka Województwa do urystąpienia z roszczeniem. Podstawą do źąciania
zapłat/ z Gwarancji jest wyłącznie oryginał Gwarancji lub jej odpis potwierdzony przez podmioty, które ją poclpisały. CeĄńkat
wydaje się na wniosek Wnioskodaivry i jego używanie możliwe;est jedynie w przypaclku doręczenia Marszałkowi Wo;ewództwa
oryginału gwarancji.
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