
CERTYFIKAT
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystraro Ubezpieczef S.A.

potwierdza niniejszym udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej
o numerze M207444

wa2nej od 15.02.2017 r. do 14.02.2018 r.
dotyczqcej pokrycia koszt6w powrotu klient6w do kraju, a takie zwrotu wplat wniesionych

przez klient6w z imprezq turystycznq

dla

F E Z Sp.zo.o .
spelniajqcej wymogi

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o uslugach turystycznych
(t.j. Dz. U.22004 r. Nr 223, poz.2268, z p62n. zmianami )

Przedmiotem gwarancji jest:
- pokrycie koszt6w powrotu klient6w z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego
powrotu z imprezy turystycznej w wypadku gdy Wnioskodawca wbrew obowiqzkowi nie zapewnia teto
powrotu,
- pokrycie zwrotu wplat wniesionych -httulgm zaplaty za imprezq turystycznq w vnypadku, gdy z
przyczyn dotyczqcych Wnioskodawcy lub os6b K6re dziatajq w jego imieniu impreza turystycznl hie
zostanie zrealizowana,
- pokrycie zwrotu czg6ci wplat wniesionych tytulem zaplaty za imprezq turystycznq, odpowiadajqcq
czgSci imprezy turystycznei, K6ra nie zostanie lrealizowina z pnyciyn odtvczhcvcrr niniosi<ooawcy luu
os6b K6re dzialajq w jego imieniu stosownie do ustawy,i ania-zg siirpnli t997 r. o ustuiach
turystycznych

Suma gwarancyjna wynosi
22O 785100 zl

co stanowi r6wnowarto66 kwoty 50 OOO,OO euro (slownie euro: piqtdziesiqt tysiqcy, OO/1OO) przeliczonq prry
zastosowaniu kursu Sredniego euro ogloszonego przez Narodowy Bani eblsi<i"po raz pi'erurszy w'iotu
wystawienia gwarancji to jest w dniu 2 stycznia 2or7 roku (1 EUR= 4;4157 zl).
Zobowiqzania Gwaranta obejmujq dzialalnoS6 wnioskodawcy wykonywanq na terenie:

a' Rzeczpospolita Polska (w tym imprez zagranicznej tuwstyf! przyjazdowej) i kraje majqce lqdowq granicQ z RzeczpospolitE polskq, aw prrypadku Federacji Rosyjskiej w obrqbie obwodu kaliningradzkiego, zgodnie z-S z dkt c rozpozidzenia z dnia t9 kwietnia
ii bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w zwiqzku z dziatalno6ciq
I turystycznych (Dz.U. z 2013 r, poz. 511);
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U. z 2013 r. poz. 51 1);

wvraczeniem Rzeczposfor*er '"'nr'#i'lJl]31,';ff:tfi!:3i^t';:t ffi.:tif"::Hf.[r?:lffi,tfffii#'.'rff'?ff:."J1RosyjsklejwobrQbieobwodukaliningradzkiego),zgodniezg2pK2roiporzqdzeniazdntalgkwietniai013r.wsprawre
mlnimalnej wysokoSci sumy gwarancJi bankowej lub_ ubezpieczeniowej wymaganej w zwiqzku z dzialalno6ciq wykonywanE pzez
organizator6w turystyki i poSrednik6w turystycznych (Dz.U. z2Ot3r.. p6r. Stty.

Beneficjent Gwarancji :
Ma rszalek Wojew6dztwa Dol noSlqskiego

u l. Wybrze2e Slowackiego LZ-L4. 50-41 1 Wroclaw

SIGNAL IDUNA GD

przez Marszalka Wojew6dzwva z roszczeniem jest tylko i wylqcznie oryginai gwarancji. Certyfikat wydaje siq na wniosek
wnioskodawry i jego u2ywanie mo2liwe jest jedynie w przypadku dorgczeni5 Marslaftowi wojew6dztwa oryginatu gwarancji.

W imieniu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
Kierownik ds. Kluczowych Klient6w

9//,'?/--
Elibieta Krefta


