
SIGNAL IDUNA Gil

cERTYFlKAT
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

potwierdza niniejszym udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej
o numerze M 518992

ważnej od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.
dotyczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju,

a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów
za imprezę turystyczną

dla

KADET I oK
Krzysztof Jaz

spełniającego wymogi

U§tawy z dnia 24 listopada 2OL7 r. o imprezach turystycznyeh i powiązanych usługach turysĘcznych
(U. Dz. U. zż0I7 r., poz.2361)

Przedmiotem gwarancji jest:
-zaPłatY kwoĘ niezbędnej na pokrycie kosztów konĘnuacji imprezy tury§ty€znei lub kosztów powtotu do kraju, obejmujących w
szczególnoŚci koszty tran§portu i zakwaterowania, w tym także. w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez podńżnych.w przypadku
gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej konĘnuacji lub tego powrotu;
-zwrotu wPłat wniesionych tytułem zapłaĘ za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie
powiązanych UsłUg turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu, impreza
tury§tyczna lub KÓrakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiaiącemu nabywanie powiązanych u§ług turystycznycń nie została lub nie
zostanie zrealizowana,
-zwrotu częŚci wpłat wniesionyeh $uł,em zapłaty za imprezę turystyezną, odpowiadającą ezęści imprezy turysĘcznej lub za każdą usługę
opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub Ńe
zostanie zrealizowana z przYezyn dotyczących Zleceniodawcy lub osrib, które działają w ich imieniu.

Suma gwarancyjna wynosi

40 289,93 zł
co stanowi równowartoŚĆ kwoty 9 464,L7 EURO (słownie: dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery, L7 lLoo EURO) przeliczoną
Przy zastosou/aniu kursu Średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pietwsry w roku wystawienia gwarancji to
jest w dniu 2 sĘcznia 2020 roku (1 EUR= 4,2571-zł).

Zobowiązania Gwaranta obejmują poniźsze rodzaje działalność wykonywane przez Zleeeniodawcę;
1) organizowanie imprez turysty€znych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą polską, a w przypadku

Federacji Rosyjskiej - w obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, jeżeli jest realizowana
usługa transpońowa;

2) organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę z RzecząpospoliĘ polską/ a w przypadku
Federacji Rosyjskiej - w obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, jeżeli nie jest reatiiowana
usługa transpońowa;

Beneficjent Gwarancji l
M a rszałek Województwa Lubuskiego
ul. Podgórna7I65-057 Zielona GÓra

- Każdy Podróżny, który zawarł umowę z: KADET-OK Krzysztof Jaz
w okresie obowiązywania Gwarancji.

W imieniu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.


