SIGNAL IDUNA GD

CERTYFIKAT
SIGNAL IDUNA PoIska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

potwierdza

ni

niejszym udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej

o numerze M 206438
ważnej od o7.o7.2oL6 r. do 30.06.2oL7 r.
dotyczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju,
a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów
za imprezę turysĘczną

dla

GLOBTOURIST Piotr Banach
ul. Towarowa L6 l 6, 78-100 Kołobrzeg
spełniającego wymogi
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turysĘcznych
(t.j. Dz. U' zŻ004 r. Nr 223, poz. Ż268, z póŹn. zmianami

)

Przedmiotem gwarancji jest:
- pokrycie kosztów powrotu klientów z imprery turysĘcznej do miejsca wyjazdu lub
planowanego powrotu z imprezy turystycznej w v'rypadku gdY Wnioskodawca wbrew obowiązkowi
nie zaPewnia tego Powrotu'
_ pokrycie zwrotu wpłat wniesionych t!/tułem zapłaĘ za imprezę turysĘczną w wypadku gdy z
przyczyn doĘczących Wnioskodawcy lub osób które działają w jego imieniu impreza turystyczna
nie zostanie zrealizowana,
- pokrycie zwrotu częściwpłat wniesionych Ę1tułem zapłaĘ za imprezę turysĘczną'
odpowiadającą częściimprezy turystycznej' która nie zostanie zrealizowana zprryczyn
doĘczących Wnioskodawcy lub osób które działają w jego imieniu stosownie do ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o usługach turysĘcznych

Suma gwarancyjna wynosi
322 oL2,50 zł

co stanowi równowartość kwoĘ 75 ooo,oo euro (słownie euro: siedemdziesiąt pięć Ęsięcy i oo/L00 EURo)
przeliczoną przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłosz9ne_go Plz_ęz Narodowy Bank Polski po raz pierwszy
w roku wyśtawienia gwarancji to jest w dniu 4 sĘcznia 2016 roku (1 EUR= 4,2935 zł).
Zobowiązónia

Gwaranta obejmuią działalność wnioskodawcy Wykonyłvaną na terenie:
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pośrednikóW turysty@nych (DŻ.U. z 2013 r. poz' 511).
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Beneficjentem gwa ra nci i iest
rszałek Województwa Zachodn iopomorskiego

W irnieniu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
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Niniejszy Certyfikat nie stanowi podstawy dla Marszałka Województwa do wystąpienia z roszczeniem' Podstawą do Wystąpienia
przei Marszałka Województwa Z roszczeniem jest tylko i wyłącznie oryginał gwarancji. Certyfikat wydaje się na wniosek
gwarancji
Wnioskodawcy i jego uŻywanie możliwe jest jedynie w pzypadku doręczenia Marszałkowi Województwa oryginału
-j

