SIGNAL IDUNA GD

cERTYFlKAT
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A,

potwierdza niniejszym udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej

turystycznej

o numerze M 522180
ważnej od 01 września 2O22 r. do 31 sierpnia 2O23 r.
dotyczącej pokrycia kosztół powrotu klientół do kraju,
a także zwrotu wpłat wniesionych przez

klientółl

za imprezę turysĘczną/ powiązane usługi turysĘczne

dla
BIURO PODROŻY ARMADA SŁAWOMIR MUSIAŁ
spełniającego wymogi
Ustawy z dnia 24 li§topada ZO17 r, o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystyczny€h
(t]. Dz. U. z2077 r., poz.236I)
Przed miotem gwa rancji jest:

-zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w
szczególnoŚci koszty transpońU i zakwaterowania, w Ęm takż€, w uzasadnionej wysokości, koszĘ poniesione prźez podróżnych, w
pżypadku gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontYnuacji lub tego powrotu;

sułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy ułatwiającemu
nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przy(zyn dotyczących zleceniodawcY lub osób, które działają w
jego imieniu, impreza turystYczna lub Kórakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ulatwiającemu nabywanie powiązanych usług
turystycznych nie została lub nie zostanie zrea]izowana,
,zwrot częŚci wpłat wniesionych Sułem zapłaty za imprezę tury§tyczną, odpowiadającą częściimprezy turystycznej lub za każdą
usłu9ę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadająą częściusługi, która nie
została lub nie zostanie zrealizowana .. p?zyczyn dotyczących zleceniodawcy lub oxib, które działają w jego imieniu,
-zwrot wpłat wni€sionych

Suma gwarancyjna wynosi
l28 489,2O zł

co stanowi rółnowańoŚĆ kwoĘ 28 000,00 EURO (słownie: dwadzieścia osiem Ęsięcy 0O/10O EURO) przeliczoną prry

zastosowaniu kursu Średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pielwsry w roku wystawienia
gwarancji to jest w dniu 03.01.2022 roku (1 EUR = 4,5889 zł).
zobowiązania Gwaranta obejmują poniższe rodzaje działalności wykonywane pzez Zleceniodawcę:

1)

3)
4)
5)
6)
7)
8)

organizowanie imprg turystyanych na teMorium państw europejskjch Wymienionych W załąeniku do rożpouądzenia ż wykorzystaniem inn€o środka transpońU niż transport
lotniczy W ramach puewozu aańerowego z WyłąQeniem organizowania imprg furystyenyó na terytorium państw mających lądową granicę z Rżeąpospolitą Polską, a W przypadku
Federacji Rosyjskjej - W obrębie obwodu kaliningEdzki€o, oraz na teMorium Rżtrzypospolitej Polskiej, jeżeli jeś realizowana U9u9a transpońowa;
organizowania imprą turysrycnych na terytońum państw mających lądową granicę z RżeąpospoliĘ Polską,
kalinin9radzkiąo, oraz na teMoriUm Rzeypospolitej Polskiej, jąeii nie jest realizowana UsłUga tcnspońowa;

aw

pEypadku Federacji Ros}iskiej

-

W obrębie obwodu

organizowanie impre turystyanych na teMońUm państw ma]ąrych lądową granicę z RżĘąpospoliĘ Polską, a W pr.ypadku Federacji Rosyjsk]e] , W obrębie obwodu
kalinin9radzkiego, oraz na terytorium futrzypospollte] Polskiej, ]gelijst realizowana usłUga transpońowa;
organizowanie impre turystyanych na terytońum pańslw ma]ąrych lądową granicę z Rżeąpospolitą Polską, a W przypadku Federacji Rosyjskjej - W obrębie obwodu
ka inin9radzkiĘo oraż na terytorium Rzczypospolite] Polskiej, jeżeli nie jest realizowana Usługa transportowa;
Ułatwianie nabywania powiązanych U9ug turystyanych Wykon}ryanych na teMortum państw europejskich Wymienionych W załączniku do rożpoźądzenia, jeżeli jest realizowana
Usługa transpońowa z Wyłąceniem ułatwiania nabywania powiązanych U9u9 turystyenych Wykonywanych na terytońum kcjóW mających lądową granicę ż Rżąąpospolitą Polską, a
w przypadku Federacji Rosyjskjej , w obrębie obwodu kallningradżki€o oraz na teMoriUm Rztrży@spditej Polskiej, jeżeli jest rsliżowana usługa tEnsrDńowa;
Ułatwianle nabwania powiązanych usług turystyanych Wykonywanych na ter}tońUm państw europejskich Wymisimych W załąeniku do rozpoPądżenia, jeeli nie jest realizowana
U9u9a transportowa z Wyłąaeniem ułatwiania nabywania powiązanych UsłUg turysĘenych Wykonywanych na terytorium państw mająrych lądową granicę z Rz@ąpospolitą Polską, a
W prżypadku Federacji Rosyjskjej - W obrębie obwodu kaliningradzkiąo oraz na ter}torium Rztrżypospolitej Polskiej, jeżeli nie jest r$lizowana Usługa transpońowa;
Ułatlvianie nabywania powiążanych usług turystyanych wykonywanych na ter}torium pańnw mających lądową gmnicę z f€ąpospolitą Polską, a W przypadku Federaqi R6yj5kie],
W obrębie obwodu kalining.adzkiĘo oraz na terytoriUm RżtrZypospolitej Polskiej, jeżeli jeś rBłizowana U§uga transpoŃowa;
Ułatwianie nabywania tpwiązanych u5łu9 turystycnych Wykonywanych na teMorium państw mających lądową granicę z Rż@ąpospoliĘ PolsĘ, a w pr.ypadku Federacji Ros}askiej W obrębie obwodU kaliningradzkiąo oraz na terytoriUm Rz{zypospolite] Polskiej, ]ąełi nie jest ra|izowana usługa transpońowa;

Beneficjent Gwarancji :
rszałek Województwa Łódzkiego
al, Piłsudskiego 8, 90-051 Łodź
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Każdy Podróźny, który zawarł umowę z BIURo PoDRÓŻY ARMADA SŁAWoMIR MUSIAŁ,
w okresie obowiąrywania Gwarancji,
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z roszczeniem. Podstawą do żądania zapłaty z Gwarancji
podpisały. Cer§rfikat wydaje się na wniosek
ie możliwe jest jedynie w przypadku doręczenia Marszałkowi Województwa oryginału gwarancji.

