SIGNAL IDUNA

a

CERTYFIKAT
SIGNAL IDt l{A Polska Towarzystwo Ubezpieczeń 5.A.

potwierdza niniejszym udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej iurysĘcznej

o numerze M 209782
ważnej od 01.07"2018 r. do 30.06.2019 r.
dotyczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju,
' a także zwrctu wpłat wniesionych przez klientów
za imprezę turysĘczną

dla

tsiuro Podróży GLGB

Barbara Lachawczak
spełniającego wymogi
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turysiyrcznych
(Ę' Dz. U. z2c0Ą r' Nr 223, poz.2'268, z późn. zrniailaini

)

Przedmiotem gwarancji jest:
_ pokrycie kosztów powrotu klientów z imprery turystycznej do rniejsea'łłyja;du|ub plano'wailego
powrotu z imprezy turYsrycznej w wypadku gdy Wnioskodarłca wbrevl cbowiązkow! ilie ;ape':"rn!a tego
powrotu,
- pokrycie zwrotu wpłat wnieeionych Ę;tułem zapłaĘ za imprezę iury$tyczną w wypadku, gdy z
p2vc4yn doĘcących Wnioskodawty lub osób które działają w jego imieniu impreza tłąłsĘcznanle
zostanie zrealizowanat
_ pokrycie zwr6tu częściwpłat wniesionych Ętułem
za imprezę turystycznąn odpolviadającą
=apłaĘ
częściimprezy turysĘcznej, Kóra nie zostanie zrealizowana z prryczvn doĘczących Wnioskerlawcy lub
osćb które działają w jego imieniu stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
turystycznych

Su rna

na wynosi
nłłrłł:,yj

co stanowi równowartość kwoty 7 5oo EURo (słcwnie: siedem Ęsięcy pięćset oo/10o E'.jńg) przeiiczon.'! p."Y lasio'crYaniu kursu
średniegoeuro ogłoszonego przez Narodo.Jry Bank Po|ski po raz pienvs:y w roku rYystaw;eńia qwaraj'\d; t' je't *'' dniu $?,ł1.2018 i'oku
(1 EUR 4,1701 zł).

zobowiązania Gwaranta obejmują działalność Wnioskcdawry wykonywaną na terenie:

a)
'

Rzeczpospolitej Polskiej (W tvm iinprez zagranicznej turystyki przyjazdowe;) i krajów mających iądowq granicę z RŻ3.Źposp(li;ią Po|ską, a lv
przypadku Federacji P_osyjskiej w obiębie cbwodu ka|iningradzkiego, zgodnie z $ 2 pkt 4 rozporządzenja z rlnia !9 kYJiein;a 2013 r. }i s9rawie
mińimalnej wysokościsuiny gwarancji bankowej tub ubezpieczerIiowej Wymaganej W zyliązku z działa|nością'/vyk'ol)ywaną pr;ez crganizatcróv'/
turystyki i pośredników turystycznych (Dz'U. z 2013 r. poz. 511);

jest wYłączni€
Ńilfiejszy Cerlynkat nie stano}vi podstóv{y dla Marslałka Województwa do wystąpienia z roszczenien. Podstalvą Cjo żądania zapłat-V z Gwariżncji

odginaicwarancji lubjejodpispotlvienlzonypŹezpodmioty,którejąpodpisały,
jest jedynie w przypadku doręczenia l4arszałkowi Woiewództwa

Cerbflkatwydajesięnav./niosekV/nioskodawcryijeqoUz}"^aniemożl'we

oryginału gwarancji'

