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potwierdza niniejszym udzielenie gwaranqi ubezpieczeniowej turysĘcznej

o numerze M 209838
Ważnej od 01.07.2018 r. do 3o.06.2019 r.
doĘczącej polirycia koszt w powrotu klient w do kraju,
a także zwrotu Wpłat wnlesionych przez klient w
za imprezę turystyczną
:

dla

GLOBTOURIST Piotr Banach
ul. Towarowa L6 l 6, 78-1oo Kołob rzeg
Ustawy z dnia 29

,i"'#;1T?#?:#n'jłLgu.n

turysĘcznych

(t.j. Dz' U. z2004 r. Nr 223, poz. Ż268, z poźn' zmianami )

Przedmiotem gwarancji jestr
- pokrycie koszt w powrotu klient w z imprezy turysĘcznej do miejsca wyjazdu lub
planowanego powrotu z imprezy turysĘcznej w wypadku gdy Wnioskodawca wbrew obowiązkowi
nie zapewnia tego powrotu,
- pokrycie zwrotu wpłat wniesionych Ęfiułem zapłaĘ za imprezę turystyczną W wypadku gdY z
przyczyn doĘczących Wnioskodawcy lub os b kt re działają w jego imieniu impreza turysĘczna
nie zostanie zrealizowana,
- pokrycie zwrotu częściwpłat wniesionych ĘĄułem zapłaĘ za imprezę turysĘczną,
odpowiadającą częściimprezy turysĘcznej, kt ra nie zostanie zrealizowana z prryczYn
dotyczących Wnioskodawcy lub os b kt re działają w jego imieniu stosownie do ustawy z dnia 29
sierpnia L997 r. o usługach turysĘcznych

Suma gwarancyjna wynosi
3L2 757,5o zł

}rwoty 75 ooo,0o euro (słownie euro: siedemdziesiąt pięć Ęsięcy i 00/100 EURo)
zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego pr ez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy
nia gwarancji to jest w dniu 2 sĘcznia 2018 roku (L EUR= 4,17o1- zł).

co stanowi
przeliczoną
w roku
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działalność Wnioskodawcy

ZoboWiązania

europejskie' z Wykorzystaniem

wykonywaną na terenie:
ii:'
transportu innego niż transport lotniczy w ramach pzevlpz w czarterowych (Ż wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej oraz

kĄ

w mających

hdowągranicęzRzeczpospolitąPolską,awprzypadkuFederacjiRosyjskiejwobrębieobwodul(łliningradzkiego),zgodnieŻ92pkt3rozponądzeniazdnia19kwietnia2013r.w
sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej wiifuiązku z działalnościąwykonywaną przez organizator w turstyki i pośrednik w
turystycŻnych (Dz.U. z 2013 r. poz. 511);

mających|ądowągranicęzRŻeczpospolitąPolską,awprzypadkuFederacji Rosyjskiejwobr$ieobwodukałiningradŻkiego),zgodniez$2pkt2rozpnądzeniazdnia19kwietnia
r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniow$iłymaganej W związku z działałnościąWykonywaną prŻez organizator w turystyki
pośrednik w tu'ysĘcznych (Dz.U' z2013 r. poz. 511).
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Beneficjentem gwarancji jest
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