SIGNAL IDUNA CD

CERTYFIKAT
sIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń

S"A"

potwierdza niniejszym udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej turystyeznej

o numerze M 518006
ważnej od 01.07.2020 r' do 30.06.2021 r"
dotyczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju,
a także zwrotu wpłat wniesionych przez kIientów
za imprezę turysĘczną/powiązane usługi turysĘczne

dla

GLOB

Barbara Lachawczak
spełniającego wymogi

UstawY z dnia 24 listopada Ża17 r. o imprezach furysĘcznych i powiązanych usługach turysĘcznych
(Ę' Dz. tj. z2aI7 r., poz'236L)
Przedmiotem gwarancji jestr

-apłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztóW powrotu do kraju, obejmująeych w
szczególnoś€i koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokośei. koszty poniesione przez podróźnych, w

przypadku gdy zleceniodawca. wbrew obowiązkowi. nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotui
-erot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyeną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcY ułatwiającemu nabywanie
powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyeyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu,
impreza turystyana lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiąEnyclr usług turystycznych nie
została lub nie zostanie zrealizowana.
-zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyeną' odpowiadającą eęści imprezy turystYenej lub za każdą usługę
opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą częściusługi, która nie została lub
nie zosta5ie zrealizowana z przyczyn dotyeących zleceniodawey lub osóbn które działają w jego imieniu"

Suma gwarancyjna wynosi

19 156'95 zł

co stanowi równowartość kwoty a 5oo EURo (słownie: cztery tysiące pięćset 0o/1o0 EuRo) przeliczoną pr.y zastosowaniu kursu średniegoeuro
ogłoszonego przez Nar(ńowy Bank Polski po raz pieruszy w roku wystawienia gwaranĆji to jest w dniu 02.01.2020 roku (1 EUR 4,2571 zł).
poniższe rodzaje dŻiałalnościwykonyw.ne pug ZlecelIiodawcę:
organizowanie impreŻ turystycznych na teMorium państw mających lądową granicę Ż RŻecząpospolitą Polską, a W Buypadku Federacji Rosyjskiej - w obrębie
obwodu kaliningradzkiego, oraz na teMorium RŻsŻypospolitej Polskiej, jeżeli jest realizowana usłUga transpońowa;
organizowanie imprc turystyanych na terytorium państw mających IądoWą granicę Ż RzecząpospoliĘ Polską, a W przypadku Federacji Rosyjskiej - W obrębie
obwodu kaliningIadzkiego oraz na ter/torium RŻtrZypospo|itej Polskiej, jeżeli nie jest realizowana ushjga transpońowa;

Zobowiązania Gwaranta ob€jmują

1)

2)

Beneficjent Gwarancji:
Marszałek Województwa Sląskiego
Każdy Podróżny, który zawarł umowę z GLoB Barbara LachawczaĘ w okresie obowiązywania
Gwarancji.
IDUNA Polska TU S.A.

Klientów

certyfikat nie stańowi podstawy dla Marszałka Wojewodztwa do Wystąpienia Ż rcszcŻeniem. Podstawą dÓ źądania zaBłaty Ż Gwarancji jest WyłącŻnie oryqinał
lub jei odpis potwierdzony przez podmioty' które ją podpisały. ceMkat Wydaje się na Wn]osek Wnioskodawcy i iego używanie możliwe jest jedynie W
doręcŻen;a Marszałkowi Województwa oryginału gWarancji

r

