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cERTYFlKAT
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

potwierdza niniejszym udzielenie gwarancji ubezpieczenlowej iurystycznej
o numerze M 2OfŁ92

ważnej od 18.09.2017 r. do 17.09.2018 r.
doĘczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju,

a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów
za imprezę tury§tyczną

dla

Internetowego Biura Podróży

,,KARPATIA" §.c"
spełniającego wymogi

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turysĘcznych
(§, Dz. U. zż004 r. Nr 223, poz, żż6E, z późn. zmianami )

Przedmiotem gwarancj! jest:
- pokrycie kosztów powrotu klientów z imprery turystycznej do miejsca w_vjazdu lub planowanego
Powrotu z imprezy turysĘcznej w wypadku gdy Wnioskodawca wbrew obcwiązkowi nie zapewnia tego
poWrotu/
- pokrycie zwrotu wpłat wniesionych Ęltułem zapłaĘ za imprezę turysĘczną w wypadku, gdy z
przYeryn dotyczących Wnioskodawcy lub osób które działają w jego imieniu impreza turysĘcna nie
zostanie zrealizowana,
- Pokrycie zwrotu częŚci wpłat wniesionych Ęltułem zapłaĘ za imprezę turysĘczną, odpcwiadającą
częŚci imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z prryczyn dotyczącycń Wnioskodawc! lub
osób KÓre działają w jego imieniu stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia L997 r. o usługach
turystycznych

Suma gwarancyjna wynosi
20O 000,0O zł

co stanowi równowańoŚĆ kwoty 45 2g2,gg EURO (słownie: czterdzieści pięć tysięcy dwieśeie dziew!ęćdziesiąt
dwa 93/100 EURO) przeliczoną przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodorłr/ Bank
Polski po raz pierwsry w roku wystawienia gwarancji to jest w dniu o2,o1,.2o'-7 roku (t EUR 4,4157 zł).
Zobowiązania Gwaranta obejmują działalnoŚć Wnioskodawry wykonywaną na terenie:

Rżeczpospolitej Polskiej (w tym imprez zagranicznej turystyki przyjazdowej) i krajów mających lądową granicę z Łeczpospolitą Polską. a w
przypadkuFederacjiRosyjskiejwobrębiecbwodukaliningradzkiego,zgodnieZ§2pkt4rozpożądzeniazdnia19kwietnia20ljr.Wsprawje
minimalnej wysokoŚci sumy g}varancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z diiałalnością wykonywaną przeż organiżatcrów
turystyki i poŚrednikÓW turystycznych (Dz.U. z2013 r, poz,5r7)i
Państw europejskich z wykorzystanjem transpońu innego niż transport lotniczy w ramach pzewozów czańerowych (z wyłączeniem
Łeczpospolitej Polskiej oraz krajÓW mających lądową granicę z Rzeczpospolitą Po|ską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu
kaliningradzkiego), zgodnie z § 2 pkt 3 rozponądzenia z dnia 19 kwietnia 2013 r, w sprawie minimalnej wysokośĆi sumy gwirancji bankowe.j lub
ubezpiecżeniowej Vvymaganej w związku z działaInoŚcią wykonpvaną Drzez organizatoróW turystyki i póśrednikóW turysiyĆznycn (or,t:. ,2ot3 ,,
poz.511);

a)

b)

Beneficjent Gwarancji :

Marszałek Województwa Małopolskiego

W imieniu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
-','PłU#luczowych Klientów

^ffinna Małek
ly
Niniejszy Certyfikat nie stanowi podstawy dla Marszałka WojewÓdztwa do Wystąplenia z roszczeniem. Podstawą d6 żą.]ailaa Zapłaty z Gwarail.ji jest Wyłącznie
ory9inał Gwarancji lub jej odpis potwierdzony przez podmioty, które ją podpisały. CeĄdikat wydaje się na wni'osek ńn!,lskcdawry ijego użf,val)ie możliwe
jest jedynie w przypadku doręczenia Marszałkowi Województwa oryginału gwarancji"


