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CER丁YF漢KA丁
S重GNAしIDUNA Poiska T6w聖zystwo Ubezpieczeh S"A"
POtWierdza niniejszym udzielenie gwa「an句i ubezpieczeniowej turystycznej

O numerZe M516576
Wa2nej od 18。09,2019r。 do 17.09.2020r。
dotyczacej pok「ycia koszt6w powrotu klient6w do kraju,
a takZe zw「otu wplat wniesionych pI.ZeZ klient6w

Za impreze turystyczna/powiazane us書ugi tu「ystyczne

d!a僻事軸yこ

NEPTUN BEA丁A SZAとACH
SPe書niajacego vvymog盲

Ustawγ Z dnia 24 1istopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiazanych us山gach turystycznych

(甘Dz, ∪, Z 2017 r., POZ. 2361)

Przedmiotem gwarancii jest:
一ZaPlata kwoty niezbednej na pok̀γCie koszt6w kontynuaQii imprezy turystycznej Iub koszt6w powrotu do k「aju,

SZCZeg6InoSci koszty t「anspoltu i zakwaterowaれia, W tym takZe, W uZaSadnionej wysokoSci, koszty poniesio鵬e PrZeZ Pod「6Zny印, W

PIZγpadku gdγ Zieceれ盲odawca′ Wbrew obowi雷zkowi, nie zapewnia tej kontynua句i lub tego pow「otu;
一ZWrOt WPlat wniesionych tytulem zaplaty za impreze turystγCZna lub ka主da opiaconこ! uSlugQ PIZedsiebiorcy ulatwiaj:lCemu nabywi量れie

PoWiazanych uslug turystycznych, W PrZyPadku gdy z pIZyCZyれdotyczacych Zteceniodawcy lub os6b, kt6「e dziaIaja w jego imiehiu,
imp「eza turystyczna Iub kt6rakolwiek oplacona us山ga pIZedsiebiorcy ufartWiajacemu nabywanie powiazanych us書ug turystycznych nie
ZOstaねIub nie zostanie z「ealizowana,
‑ZWrot CZeSci wplat wniesionych tytulem zapIaty za impreze turystyczna, Odpowiadajaca czeSci imp「ezy turystycznej lub za kaZda usluge
Oplacona przedsiebio「cy ulatwiaj雪cemu nabywanie powiazanych usIug turystycznych odpowiadaj:ミCa CZeSciりSlugi, kt6ra nie zostaia iu
nie 'ZOStanie zreaIizowana z przyczyn dotyczacych ZIeceniodawcy lub os6b, k節re dzialaja w ich imieniu.

Suma gwa「ancyjna vvynosi

宣OO。000,00 z富0吋Ch
CO St翻OWi r6wnowartoS6 kwoty 23,247,16 EURO (SIownie: dwadzieScia trzy

Siace dwieScie czterdzieSci siedem 16/100 EURO)
arodowγ

Bank Poiski po raz pierwszy w roku

dniu O2.01寄2019 roku (1 EUR = 4,3016 zl).

Zobowiazania Gwarant
1) o「ganizowan

P「ZyPadku

Zleceniodawce :

ejmuja poniZsze rodzaje dziatalnoSci vykonywan
mPreZ tu「γStyCZnyCh na terytorium pahstw ma

h ladowa granice z Rzeczapospolita Po!ska, a W

Rosyjskiej ‑ W Obrebie obwodu kaIiningradzKiego′ OraZ na terytorium Rzeczypospoi噂Poiskiej,

jest 「ealiz頑ana u;1uga后ensbo直OWa;

f

2) O.ganiz。vyani。 imp.ez tu.ysty。Zny。h na te.yt。.i.m p。dstw議uaey。h iad。Wa g.ani。e Z Rz。。ZaP。SP。Iita P。Iska, a W

PrZyPad箪Federa申Ros汚skiej ‑ W Ob「ebie obwodu kaliningr如zkiego oraz na terytorium Rzeczypospoiitej PoIskiej,
nie jest車alizowana usfuga t「anspo巾OWa;
′I

3) utatwj葦nabywania powiazanych us山g turystycznych wyゆywanych na teryto「ium pahstw majacych ladowa granice z
Rzecz如OSPOIita PoIska, a W PrZyPadku Federacji Rosyjski守一W Obrebie obwodu kaiining「adzkiego oraz na terytorium
POSPOlitej Poiskiej, jeZeii jest 「eaIizowana ustuga tr饗ISPO直OWa;

嵩擢嘉誓書葦g謹認識諾謹書豊書豊謀豊嵩詳言
POSPO噂Poiskiej′ jeZeli nie jest 「ealizowana us型a transportowa"
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Cert)佃kat vydaje sie na wniosek Wnioskodawcy I JegO uZywanie moZ=we
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