
slGNAL IDUNA @

CERTYFIKAT
SIGNAL IDUNA PoIska Towarzystwo Ubezpieczeń S"A.

potwierdza ninieiszym udzieienie gwaranc;i t,!Dezpleczenlowe; turystyczne.i
o numerze M 520402

ważnej od 18.09.2021" r. da t7.a9.2O22 r.
ootyczace; pokrycia kosztów powrotu k!ientów do kraju,,

a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów
za imprezę turystycznąlpowiązane usługi turysĘczne

,,KARPATIA" S.C.
spełniającego wymogi

Ustawy z dnia 24 listopada 2OI7 ł. o imprezach turysĘcznych i powiązanych usługach turysĘcznych
{tj. Dz" U" z2a17 r,, łcz,2361:

Przedmiotem gwaran€ji jest:
-zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztóW kontynuacji imprezY turystyanej lub kosztów powrotu do kraju. obejmującvch W
szczególności koszĘ transportu i zakwaterowanial W tYm,także" w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez podróżnych" W
przypadku 9dy zleceniodawca, Wbrew obowiązkow!, nie źapewnia tej kontvnuacji lub tego powrotll;
-zwrot wpłat Wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turysĘcżną lub kaźda opłaconą usługę prźedsiębior€y uła(viającemu nabywanie
powiązanych usług turysi"ycunycn, w przypadku gdy r przyczyn dotyczącycn zleceniodawcy lub osób, które działają w jego linienlu
impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatviającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie
żostała Iub nie zostanie żreaiizowana,
-zwrot częŚci wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy turystycznei lub za każdą usługę
opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych u5łu9 turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została iub
nie zosianie zrealizowana z przyczyn dotyczących zleceniodawcy iub osób, które działaią w;ego imieniu.

Suma gwarancyjna wynosi
t9L O37 zł

co stanowi równowartość kwoty 42 000 EURo {słownie| czterdzieści dwa tysiące 0o/ 100 EURo) przeliczoną przy zastosowaniu kursu średniego euro
ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy W rol(u Wystawienia gwarancji to Jest w dniu 04,o1,20żL roku ( 1 EUR 4.5485 zł]!.

ZoDoW azanIa GWaranta ooejmu]ą ponizsze rodza]e działalności Wvkonvwane orz€Z Z]eceniccawcę:

:) 3rqanizowanle lmprez turystycżnycn na teruIorlun DansIW euroce,]skich Wymienlonvcn W Załaczniku 0o rozporzaożenia z WykorzYsianlem lnnego srodka
i|tsnsportu niż transport iotnlczy W ramacn przewozu czaneroweqo;1 Wyłaczeniem organlzowania lmDrez turystycżnvch na terytorium państw mających
!ądową gfanicę z Rzecząpospolitą polska, a w orzvoadku Federacji iłosv]skie] - w obrębie obwodu kaliningradzklego, oraz na terytorium RżeczyposDolitej
)oiskiej, jezelI jest reallziwana Usiuga tran509frowe

ż] organizowanie impreż turystycznvch na terytorlum państw europejskich Wvmlenionych W załączniku oo rożporządzenia, Jeżeli nie ]est realizowana Usluqa
lranspofiowa, Z Wyłączeniem orqanlzowan|a lmDrez tUrystycznych na terytorium państw mającvcn lądową 9ranice Z Rzecząpospolitą Polską, a W przypadkU
Federac]i RosYjskiei - W obrębie oDwodU kalininqradżkiego, oraz na rerytoriUm Rżeczypospolite.i Polskiej, Jeźeii ni€ jest realizowana usługa transpoftowa;

3] organlzowanle imprez aurystvcznycn na terytorium panstw mającvch iadowa qranice z Ruecząpospolitą Polską, a W pzypadku Federacji Rosyjskiej - W oDrębie
obwodU kalinin9radzkiego. oraz na terytorium Rżecżypospolite] Polskie,]/ Jeźeli ]est reaiizowana UsłUga Banspońowa;

4) organiżowanle imprez turysrycznych na terytorium pańs§v mających ladowa granicę z Pźecząpospoiitą Polska. a W przypadku Fecieracji RosyjskleJ - W obrębie
obwodu kaljnin9radżkiego oraż na terytoriUm Rzeczypospo|itej Polskiej, jeźeli nie Jest realiuowana UsłUga transpońowa;

Beneficjent Gwarancji;
Marszałek Województwa Małopolskiego

Każdy Podróźny, który zawarł umowę z IBP KARPATIA s.c., w okresie obowiązywania Gwarancji.

W imieniu SIGNAL IDUNA Pólska TU s.A,
starszv kierownlk ds, kluczowvcn kllentówa. ,1-* tJr
ló"ń uuł"*
t

,,Ninle;szy certyflkat nle stanoWl podstaWy dla Marsżałka Wo]ewódZtWa do Wystąpienia z roszczeniem, Podstawą do ządanB zapłaly z GWaranc,]i Jest Wyłącznie oryglnał
|,Gńarancjl lub jej odpis potwierdzony przez podmioty, które ją podpisały. ceńyfikat Wydaje się na Wniosek Wnioskodawcy i jego Uźywanie mozliwe jest jedynie W

przypadku doręczenia Marszałkowi Wo,iewódZtWa orygjnałU gWarancji.

dla


