SIGNAL IDUNA

C)

CERTYFIKAT
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczefi S.A.

potwierdza niniejs;zym udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej

o numerze M 208391

wainej od 18.09.2011 r.da 17,09.2018 r.
dotyczqcej pokrycia kosrt6w powrotu klient6w do kraju,
a takie zwrotu wplat wniesionych przez klient6w
za imprezq turystycznq

dla
Biura Turystyki Szkotnej ,, Eurots'armpinrg't
spelniajqcego wymogi
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o uslugach turystycznych
(tj. Dz. U. 22A04 r. Nr 223, poz. 2268, z pri2n. zi-nianami )
Przedmioitem gwarancji jest:
- pokrycie koszt6w powrotu klientriw z irnprery turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego
powrotu z in'lprezy turystyczne;j w wy'padku gdy Wnioskodawca wb:"ew obow!4zkowi nie zaper,vnla tego

powrotu,
- pokry,ci

przyczyn
zostani,e

wniesironych tyturem z
nioskodawcy lub os6b

ezq turystycznq w wypadku , gdy z
w jego imieniu impreza turystyclira nie

- pokrycie zwrotu czq6ci wplat 'wniesionych tytulem zaplaty za imprezg turystycznq, odpowiadajqeE
czqSci irnprezy furystycznej, Jrttira nie zostanie zrealizowana z prlr.czyn dotyczqcyc-h Wnioskodawcy lub
os6b kt6re dzialajq w jego imieniu stosownie do ustawv z dnia 29 sieipnia
i, o uslugach

issi

turystycznych

Sulma gwaraRcyj na wynosi

185 459F4O zE

co stanowi r6wnowarto66 _k*"tY 42 O0O E[IRO (slownie: czterdzie6ci dwa tysiqce OO/1OO EURO) przeliczonq
przy zastosowaniu kursu Sredniego euro ogloszonego przez i{arodorary Bank folski po raz pierwjzy w roku

wystawienia gwarancji to jestwdniu O2.OL.2AL7 roku

(l EIJR4,4L57

zl).

Zobowiqzania Gv/aranta obejmujq dzialalno6i wnioskcdawcy wykonywanq na terenre:
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z kraj.w

i krajdw rnaiqcych lqdowq granicg z RzeczpospolitQ polskq, a w
z $ i pkt 4 rozporzqdzenia z dnia'tg kwietnia 2013 r. w sDrawie
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Beneficjent Gwarancji

:

Marsz:alekwojew6dztwaopotskiego

r,ii;.;r,,;u",,,

W imieniu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A,

lient6w
,:t,r L(i.1!iiirli!2
Niniejszy CeMkat ni€ stanowi podstawy dla lvlarszaika Wojew6dztwa do wystqpienia z roszczeniem. podstawa do 2qdania
zaplaty z Gv'rarancji jes;t wylqcznie oryginal Gurarancji lub pj odpis potwierdzony pzez podmioty, kt6re jq podpisaly.
Certyfikat
wydaje siQ na wniosek Wnioskodawcy i jego uZyrvanie mo2liwe jest jedynie v; przypadku dcrgczenia Marszatkevi Wojev;6dztwa

oryginalu gwarandi,

:

