
cERTYFIKAT
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

potwierdza niniejszym udzielenie gwarancji ubezpieczóniowej turystycznej
o numerzc M 2a7L62

doĘczącej pokrycia *".offi'i3'"i.tł',lil;i?1l,i;f.:r'",'ffi?11l*.o,u wpłat wniesionych
przez klientów za imprezę turystyczną

dla
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Krzysztof Jaz

u sta rtry i 9 T9,? 9 r^i:J;r# ! i§;?#'trg,j 
"ł 

u g a c l,, tu rysĘcz n yc h

Przedmiotem n*"."ti13ś .U, 
z 200Ą r. Nr 223,. poz , 2268, , po{n. zmianańi ,, 
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- Pokrycie kosztów Powrotu kiientów z..impr,ezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub ptanowanego

f,f,#:H,' 
imPrezY turystYcznej w wypadku Óav iv"ioŚiołi*.i *u."r" óoowią'z'iowi nie zapewnia telo

- pokrycie zwrotu wpłat wnicsionych 
.tvtuł9m zapłaĘ za imprezę turystyczną w wypadku, gdy zPrzYczyn doĘczącYch Wnioskodawcy lub-osób łtoń oii"ńą w jego imieniu impreza turystyczna niezostanie zreatizowana,

- Pokrycie zwrotu częŚci wPłat wniesionych. tytułęl zapłaĘ za imprezę turysĘczną, odpowiadającączęŚci imPrezY turysĘcznej, która nie zostanie irealizowini-i po.y.ryldotyczących Wnioskodawcy lub
ffł1#:ii"flziałają 

w jego imieniu stosownie a" "iti*v, ania'zs siórpńii-ig-gz r. o usłulacń

Surna gwarancyjna wynosi
!.80 327,00 zł

co stanowi równowańoŚĆ kwoĘ 42 ooo,oo euro (słownie euro, czterdzieści dwa Ęsiące, oo/1oo) przeliczonąPrzY zastosowaniu kursu Średniego e,uro ogloszonego przez Narodowy Bank polski po raz pierwszy w rokuwystawienia gwarancji to je§t w dńiu ł stycz-nia zoroioiu ii ruR;;;r935 .ł).Zobowiązania Gyraranta 9P9jmuja działalnóść Wnioskodawry *rk;;yń;ą na terenie:a' Rzeczpospolita Polska (W tYm imPrez zagranicznej turystykj pi.vpŹoońujl iria;e. malące lądową 9ranicę z Rżeczpospolitą polską, aw PrzYPadku Federacji Rosyjskiej vl obrębie otwooir [arinin9iiox.b,jl )joo^,. z § 2 pkt 4 rozpożądzenia z dnia 19 kwietnia2013 r, w spra\'vie minimalnej w}sokoŚd'surl91:i:!:]i..b.:il"i.; iyd.lńÓlpie_czeniowej Wymaganej W związku zdziałalnościąwykonywanąpŻezorganilatorówturysĘkiipośrednikówturystycznych (Dz,U.zzl73r.poz.511);b' Państwa europejskie, z WYkorzYstaniem trun.Portu innego niż #.ń.po,t ioini.ry w ramach pzewozów czarterowych (z wyłączeniemRzeczpospolitej Polskiej oraz krajów mająrych_ f"!'ą,9.dĘ;n.*p.Ó"mą polską/ a w przypadku Federacji Rosyjskiej wobrębie obwodu kaliningradzkiego), zgoonie z. E z rjri : l.o)pońiJnli'z dnia 19 
"rwietnL ióir;, * sprawie minjmalnejWysokoŚci sumY gwarancji uńr9wej lub uuózpieczeni.*Ój" ńiią...; w związku . orialańoccią wykonywaną przezorganizatorów turystyki i pośredników turysĘcznych (oz.u, zzón r. por]Jijl; -li'Y!i\' A v''qlo'ltUJLlq

Beneficjent Gwarancji :

Ma rszałek Województwa Lu-buskiego

W imieniu SIGNAL IDUNA .","*:|r,"1:fgórna 
7, 65-a57 Zietona Góia

Kierownik ds. Kluczowych Klientóuj
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Elżbieta Krefta ,ż4,rź _fł.śNinieiSZY CerMikat nie stenowi nnrlqtł{riw at,łł-.---u.^ tt,^j^...,<J-L___Niniejszy ceMkat nie stanowi Poasaę{ au'ńirszałka WojewódzMa do wystąpienia z roszczenlem, podstawą do wystąpienraPrzez Marszałka V/ojewództwa z roszczeniem jest tylko i-wyłqcinie o.1,ói*i'g*urancji. Certyfikat wydaje się na wniosekWnioskodawry i jego uŻYwanie moŻliwe ;est;eoyile w przypadku'doręcrenlJ Ńarrrałkowi Województwa oryginału gwarancji"


