
SIGNAL IDUNA G)

cERTYFlKAT
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A,

potwierdza niniejszym udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej
o numerze M 523586

ważnej od o1.03.2o23 r. do 29.02.2o24 r.
dotyczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju,

a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów
za imprezę turystyczną/powiązane usługi turysĘczne

dla
YACHTILIUS Anna Kinastowska-Bronikowska

ul. KoŚcierzyńska 7\ 6a-446 Poznań
spełniającego wymogi

Ustawy z dnia 24 listopada 2O17 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turysĘcznyclr
(§, Dz. U. zż017 r., poz,2361)

Pr.edmiotem g\łfarancji jest:
-zapłata ku.oty lliezĘdnei na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, cbejrnującyeh
w szczególnoŚci koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wYsokoŚci, koszty portiesiune przez
podróżnych, w przypadku gdy zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu;
-zwrot wpłat wniesionych Mułem zapłaty za imprezę turYstyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębioreY ułatwiającemu
nabYlvanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdY zprzYczYn dotyczących Zleeeniodawcy lub osób, ktćre działaią
w jego imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek,opłacona u§ługa przedsiębiorey ułatrviająeernu nabywanie powiąZanych
u§ług tury§tyczńyeh nie Zo§tała lub nie zo§tanie zfealiżowana.
-zwrot ezęŚci wpłat wniesionych hńułem zapłaty za imprezę turystyezną, odpowiadająeą ezęści imlrrezy turystycznej lub za
każdą usługę opłaconą przed§iębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadaiącą części
usługi, która ni€ uostała lub nie zostanie zrealizou/ana z prżYczyn dotyezących Zleeeniodawey lub oxib" które działają TJ iego
imieniu.

Suma gwarancyjna wynosi
L96 492|80 zł

co stanowi równowaftoŚĆ lęrloĘ 42 000,00 euro (słownie eurol czterdzieści dwa tysią€e i 00/100 EURO)
przeliczoną prry zastosowaniu kurcu Średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy
w roku wystawienia gwarancji to jest w dniu 02.0i.2023 roku (1 ĘUR 4,6784 zł).

Zobowiążania Gwaranta obejmują poniż§ze rodzaje działalności wykonywane przez Zleceniodawcę:
1) organizowanie imprez tury§tyanych na terytorium państw euIopejskich Wymienionych W załączniku do rozpouądzenia z Wykorżystaniem innego środk_a

transFnńu niż kansport lctni,:zy W r6mach pueWoZU czańerowego z Wyłągeniem organizowania imprez turystyanych na teMorium pańslw mającycn
lądową granicę z Rżecząpospolitą Polską, a W przypadku Federacji Rosyjskiej - w obrębb obwodu kalirtingradzkiego, oraz na terytorium Rzec./posB litej
Polskiej, jeżeti jest realizowana U5łUga trans@rtowa;

7) organizowanie imprez turystycnych na terytorium pańsha europejskich wymienionych W załączniku do rozpouądzenia, jeżeli nie jeśt realizowan3 usłUga
łansportowa, z wyłączeniem olganiżcwania imprez 1g.rrlrarnrah na terytorium państw mających lądową granicę z PJecząpcspolita Polską, a W przypadku
Fede.acti Rosyjskic_j - W obrębie obwodu kaliningradzkiąo, oraż na teMorium Rżeczypospolitej Polskiej, Jeżeli nie jest relliżowana usługa transpońolva;

3) oĘaniżowanie imprez hJrystycznych na terytorium państvv mających lądową granicę z RżecząpospoliĘ Polską, a W przypadku Federacji Rosyjskiej - W obrębie
obwodu kaliningradzkiąo, oraz na terytorium Rzecżypospolitej Polskiej, ieźe|i jest realizowana usługa transpońowa;

4) organizowanie imprez turystycznych na teMorium Daństw mających lądową granicę z Rzecżąpospo|iĘ Polską, a W przypadk,.r Federacji Rosyjskiej - W obrębie
obwodu kaliningradzkiego omz na terytorium Rżecżypospolitej Polskiej, ]eżeli nie jest reałizowana usluga transpońowa;

5) ułatwianie nabywania powiązanych ustug turyStyczn,Vch Wykonywanych na terytorium państw europ€jskich Wymienicnych W załą.żniku do rozpoządzenia,
ieżeli jest lealizowania usługa transpońowa z Wytąaeniem ułatwiania nabywania powiązanych usług turystycżnych wykonywanych na terytorium krajóW
maiących lądową granicą z Rżecząpospolitą Polską, a W przypadku Federae]i Rosyjskiej - W obrębie obWMU kaliningradzkiego oraz na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest realizowa nia Usługa transpońowa ;

6) ułatwiani€ nabywania pnwiązanych usług turystyonych Wykonywanych na t€Morium pań§tw europ€jskich Wymienionych W żałączniku do rozporżądzenia,
jeźeli nie jest realizowania usłUga tfansportowa z Wyłączenieln Ułatwiania nabywania tDwiążanych Usług turysw(znych wykorrywanych na terytorium państw
mających lądową granicę z RzruąpospoliĘ Poiską, a w przypadku Federacji Rosń§kiej - W obrębie obwodu ka|iningradzkiego oraz na terytoriun]
Rzeczypospalitej Polskiej, jeżeli nie jest realizowania usługa transportowa;

Beneficjent Gwarancji:
Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Każdy Podróżny. który zawarł umowę z YACHTILIUS Anna Kinastowska-Bronikowska,
w okresie obowiązywania Gwarancji,

W ińieniu SIGNAL lDUNA Polska TU S.A.
Stafszy KĘrownik ds, Kluczowych Klientówll ,r
til,,h.1,,/;

abW,łJ śi'łli/*"
l,

Niniejszy cerqdikat nie stanowi podstarvy dla Marszałka Województwa do lĄYstąpienia z roszczeniem. Poflstawą do żądania zap]aty z Gwarancji
jestWyłącznieOryginałGwarancji lubiejodpispotlvierdzonyp!,Zeżpocmioty,którejąpodpisały. CeftyfikatWydajesięnaWniosekV,/nioskodawcyi
jego uży\^/anie możliwe jest jedynie w przypadku doręvenia Marszałkcwi Wcjewódzr}ła oryginału g\nJnląncj!.


