
SIGNAL IDUNA GD

SIGNAl- IDUNA Polska Towarzystwo [Jbezpieczeń S.A"
pctwierdza niniejszym udzielenie gvłarancji ubezpieczeniowe; iurystyczne3

o numerze M 523442
ważnej od 01.02.2023 r, do 31"01"2024 n,

dotycząccj pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju,
a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów

za imprezę turysĘczną/powiązane usługi turystyczne

dla

Wataridori Jacek Bober

spełniającego wymogi
lJstawy z dnia 24 listopada 2017 r, o imprezach tury9tvcźnych i powiązanych usługach turystYcznv€i'!

itj, Dz" i-J. z żOi7 f., Doź, 2361j

Przedmiotem gwarancji Jest]
_zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontYnuacji imprezy turysĘcznej lub ko§ztÓW powrotu do kraju. obejmującyclx
W szczegóiności koszty tran§portu i zakwaterowanian w tym także, W uza§adnionej wysokoŚci, kosztY poniesione przez podróŻnycti,
w prżypadku gdy zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu;
_żwroi Wpłat Wnlesionych tytułem zapłaty za imprezę turYśtyczną lub kaźdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabYwanie
powiązanvch usług tur}rsrycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotvczących zlec€niodawcy iub osób, któfe działają W jego imieniu,
impreza turystyczna lub którakolwiek oPłacona usługa przedsiębioraY ułatwi3jącemu nabywanie powiązanych usług turvstycznYch nie
została Iub nie zostanie zlea,izowana"
_zwrot części Wpłat Wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turysiYczną, odpowiadającą czeŚci imprezy turysiTcznej iub za każdą usługę
op§aconą przedsiebiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanyclr usług turystycznych odDowiadaja€ą częŚci usługi. która nie została iub
nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyęzących Zleceniodawcy lub osób" które d!iałają w jego imieniu,

Suma gwarancyjna wynosi
ZLO 528 zł

co stanowi równowartość kwoĘ 45 ooo EURo (słownie! czterdzieśca pięć iysięcy 0ol1oo EURo) przeliczoną przy zastosowanlu l(ursu §redn|egc eurc
ogłoszonego Drzez Narodow Bank Poiski Do raz pierwszy w roku wvsĘwienia gwarancji to jest w dniu 0ż.01.2023 roku ł11 El,.!R 4"6784 zł}"

:'aca|\iażaĄa rJWaranta obe]mU]ą Donizsze roczaje dZiaiajncsci WVKonvWane Drzeż ź]ecenlldeWCe

i i arqan|zowanie imprez turystYcznycn na ieayiorlun oaa§tw cazaeurr2e]sklcii. jezei] r|€ rest reai|Zolvd|la usłulla ra.sooftcvJd

2; ,rqanizcwan|e !n rez lJrysllcznvch na terytollurn cansiw eurcpe]skicn W,/m]eni6nvch W załączniku §o |cż9clżądzeni;. ]ezei! n]e jest raalizowana Uaiuc:
l:ranspoltowa, ż Wyłaczenlem orqanlzowania irnpre7 iuryswcznvca na teryicrium Dan§iv, mójąCVCp iadową granlce : RźeażąposD0ilta ?aisKa, e w ,,Zyral,k )

:eoerac]i Ras,V]sKle] - 4 oDrebie obwcdl] ka!inlnqiacżkieq0, Craź la terytoi!Un iąZecżypcsooiitej Pciskiej. lezeli nle iest.€ailżcwa.la UsłUOa lrar5fortouJa

]', .riganizollan|e implez lurysrr'cznyci na iervto|jum oanstv/ nelącyci] lądową 9|anlae z Rźeazapcsoollia Pclske. a ł DrzyDackil Feoeracii ł.csyjsklel - w oirebll
acwod0 {aiin!nqradżKieqc, oróZ !a terytcrius R;ecZVp0spoiite] Poiskiej, ]eże]! iest reaIiZoWana |5łU!a trarls9oqow3:

4]: olganlzcwanle,Bpież turysryCzlvci] na ]:eTvtoriljn Dansiw ma]aavcn ]adowa 9ranIcę Z Łecż4posooiita pclska, a W DrżYpaoku Feceracii ilosy]SKlel - W oireble
,bwodU Kalininqra!żKiego )ra] ia te-i torlul|] ŁeażVoosou ltej Pc!_ś{iej ]eze!l rie ]es! reaiizowala usiuga ilanslDftcwa

tseneficjent Gwarancji ;

Ma rszałek Województwa S!ąskiego
Każdy Podróżnyn który zawarł umowę z Wataridori Jacek Bobero rv okresie obowiązywania

Gwarancji.

.i

r

prżypadkU doręczenia l"1arszałkowi Wojewódżtwa orygirlału gWarancji.

$zy Certyfikat ni€ stanowi podstawy dle l4arszałka Woiewództwa do Wystąoienia z rosżczeniem. Podsiawą do żąóanla zapław z Gwaranc.jl jest Wyłącżnie oryglnał
rancjilubjejodpispotwierdzonyprzezpodmioty,którejąpodpisały. certyfikatWydajesięnaWniosek!^lnjoskodawcyijegouzywaniemożliwejestjedvnieW

cERTYFlKAT

W jmieniu slcNAL IDUNA Polska TU §,A.
k ds, KlUczowych KlientóW


