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SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A"

potwierdza niniejszym udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej turyslyezneJ
o numerze M 521941
ważnej od 01.03.2022 r. do 28.02.2023 r"
dotyczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju,
a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów

za imprezę turysĘczną/powiązane usługi turysĘczne

dla

YACHTILIUS Anna Kinastowska-Bronikowska
ul. Kościerzyńska 7L 60-446 Poznań
spełniającego wymogi
Ustawy z dnia 24 listopada 2aL7 r. o imprezach turysĘcznych i powiązanych usługach turystycznych
(§" Dz. U. zżOI7 r", poz" 2361)

Przedmiotem gwarancji jest:
-zaPłata kwotY niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub koszttiw powrotu do kraju, obejmujących

w szczególnoŚci koszty transpońu i zakwaterowania, w tym także, w uzasidnionej."ysokości, koszty poniesióne-przez
PodróŻnYch, w Przypadku gdy Zleceniodawca, wbrew obowiąikowi, nie zapewnia tej kontynuac;i lub tego powrotu;

-zwrot wPłat wniesionych Mułem zapłaty za impfezę turystyczną lub każdą opłiconą usługĘ przedŚiębiorcy uiatwialącemu
nabYwanie Powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn doĘczących Żleceńiódawcy luu osÓ, które iiiała;ą
§' jego imieniu, imPreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorly ułatwiająeemu'nabywanie powiązanyĆń
usłgg turyśtycznyeh nie została lub nie zostanie zrealizowana,
-zwrot częŚci wPłat Wni€sionych Sułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą częściimprezy turystycznei lub za
kaŻdą usługę oPłaconą Przed§iębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystryeznych odpowiaóającą części
usługi, która ni€ została lub nie zostanie zrealizowana żprzyczyn dotyezącyeli zleceniódawĆy iuu osriu, które dziaiaią'wlego
imieniu"

§uma gwarancyjna wynosi

L92733|80 zł

co stanowi równowartoŚĆ kwoty 42 _000,00 euro (słownie euro: czterdzieści dwa tysiące

i oo/ioo EURo)
Przeliczoną prry zastosowaniu kurcu Średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank polski po iaz pierursry
w roku wystawienia gwarancji to jest w dniu 03,01.2022 roku (1 EUR 4,5889 zł).
zobowiazania Gwaranta obejmują poniźsze fodzaie działalnosci wykonywane pźez zleceniodawcę:
1) organizowanie imprez furystycznych na terytorium państw euroFjskich Wymienionych w załączniku do rozpoźądżenia ż }vykorzystaniem innąo środka
transpoń|-] niŻ transport |otniczy W ramach pżewozu cżańerowego z Wyłączeniem oĘanizowania imprez tuą/stycżnycil na teĘ/torium państw majac}/ch
lądcwą gńnicę z Rzecząpospolitą Polską, a W prżypadku Federacji Rosyjskiej - w obrębie obwodu kaiiningradikiego,'oraz na terytorium nzeczypoipotite;
Polski€j, jeźeli jest realizowana usłUga transpońowa;
z)
organizowa n ie imprez turystycżnych na teMorium państw
Wymienimych W załączriiku do rozponądzenia, jeżeli nie jest rea|izowana UsłUga
transpońowa, z Wyłączeniem organiżowania imprez
państw mających lEdową granicę z Rzecząr€spoliĘ Polską, a W przypadku
Federacji Rosyjskiej - W obrębie obwodu kaliningradzkiąo. oraz na terytoriUm
Pol§kiej, jeżeli nie jest realizowana usłUga transpońowa;
3)
Polską, a W przrypadku Federacji Rosy]skiej - W obrębie

4)
5)

6)

organizowanie imprez turystycżnych na terytorium państw
obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospoiitej

transportowa;

ułatwianie nab}vania powiązanych usług turystycznych tłykonywan,;ch

z Rzecząpospolitą PolsĘ, a W puypadku Federagi Rosfiskiej - W obrębie
jest realizowana usługa transpońowa;
państw euro€skich wymienionych W załączniku do rozporządzenia,
povJiązanych Usług turystycznych Wykonywanych na terytorium krajóW
Rosyjskiej - W obrębie obwodu kaliningraczkiego oraz na terytorium

ułatwianie nabywania E)wiązanych usług tUrystycznych
jeżeli nie jest realizowania usługa transpońowa z Wyłącżeniem
ma]ących lądową granicę z RżecząpospoliĘ Polską, a W
Rze(żyposńitej Polskiej, jeżeli nie jest realizowania usłUga
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Marszałek
Każdy Podróżny, który zawarł
W
W imieniu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.

Gwarancji:
Wie!kopolskiego
z YACHTILIUS Anna Kinastowska-Bronikowska,
obowiązywania Gwarancji.
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