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CERTYFIKAT
sIGNAL IDUNA PoIska Towarzystwo Ubezpieczeń S'A.

potwierdza niniejszym udzielen ie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej

o numerze M 519881
ważnej od 01.07.2021 r. do 3o.o6.2022 r.
doĘczącej pokrycia kosztów powrotu kIientów 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 2oL7 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turysĘcznych
(tj. Dz. U.22077 r., po2.2361)

Przedmiotem gwarancji jest:

-zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w
szczególności koszty transpońu i zakwaterowania, w tym takżer w uzasałnionej wysokości, koszty poniesione
ii.e. póa.o-łnfcrr, przypadku gdy zleceniodawca' wbrew obowiązkowi. nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu;
_zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą
usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabyvranie
powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przycryn dotyczących Zleceniodawiy-lub osób. któie działają w jego imieniu,
impreza turysty€zna lub którakolwiek opłacona usługa prz€dsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usłuj iurystycznych nie

została lub nie zostanie zrealizowana,
_zwrot częściwpłat wniesionych
brtułem zapłaty za imprezę turystyczną' odpowiadającą części imprezy turystycznej lub za każdą usługę
opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turysty€znych odpowiadającą częściuśługi,która nie została lub

niezostaniezrealizowanazprzyczyndoĘczącychzleceniodawcylubosób/któredziałająwjegoińieniu.'

Suma gwarancyjna wynosi
20 468125 zł
co stanowi równowańość kwoty 4 500 EURo (słownie: cztery tysiące pięćset oo/1oo EURo) przeliczoną przy zastosowaniu kursu średniego euro
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pieruszy w roku wystawienia gwarancji to jest w dniu oł.ói.zcizr roku (1 EUR 4.5485 zł).
zobowiązan]a GWaranta obejmują poniższe rodzaje działalności wykonywane przez Zleceniodawcę|

1)

2)

organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę z RŻecząpospolitą Po|ską' a W przypadku Federacji Rosyjskiej - W obrębie
obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium RŻeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest realizowana UsłUga transportowa;
organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Po|ską, a W przypadku Federacji Rosyjskiej - W obrębie
obwodU kaliningradzkiego oraŻ na terytoriUm Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie jest realizowana usługa transportowaj

Beneficjent Gwarancjil
Marszałek Województwa śląskiego
Każdy Podróżny, który zawarł umowę z GLOB Barbara LachawczaĘ w okresie obowiązywania

