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SIGNAL IDUNA

CERTYFIKAT
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczen S.A.

potwierdza niniejszym udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej
o numerze M522700

wainej od 18.09.2022 r. do 17.09.2023 r.
dotyr.zqcej pokrycia kosztow powrotu klientow do kraju,

a takie zwrotu wplat wniesionych przez klientow
za impreze turystyczna/powiazane uslugi turystyczne

dla firmy:

PRZEDSil;BIORSTWO TURYSTYCZNE ,,GLOB" SP. Z 0.0.
speiniajacego wymogi

Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powic1zanych usfugach turystycznych
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2361)

Przedmiotem gwarancji jest:
-zaplata kwoty niezbednej na pokrycie kosztow kontynuacji imprezy turystycznej lub koszt6w powrotu do kraju, obejmujacych w
szczegolnosci koszty transportu i zakwaterowania, w tym talde, w uzasadnionej wysokosci, koszty poniesione przez podroznych, w
przypadku gdy Zleceniodawca, wbrew obowiazkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu;
-zwrot wplat wniesionych tytutem zaplaty za impreze turystyczna tub kazda oplacona usluge przedsiebiorcy ulatwiajacemu nabywanie
powiazanych uslug turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczacych Zleceniodawcy lub os6b, ktore dzialaja w jego imieniu,
impreza turystyczna lub kt6rakolwiek oplacona usluga przedsiebiorcy ulatwiajacemu nabywanie powiazanych uslug turystycznych nie
zostala lub nie zostanie zrealizowana,
-zwrot czesci wphat wniesionych tytulem zaplaty za impreze turystyczna, odpowiadajaca caesci imprezy turystycznej lub za kazda usluge
oplacona przedsiebiorcy uhatwiajacemu nabywanie powiazanych uslug turystycznych odpowiadajaca czesci uslugi, ktora nie zostala lub
nie zostanie zrea!izowana z przyczyn dotyczacych Zleceniodawcy lub osob, ktore dzialaja w ich imieniu.

Suma gwarancyjna wynosi
229.445,00 zlotych

co stanowi rownowartose kwoty 50.000,00 euro (slownie euro: piedziesiat tysiecy 00/100) przeliczona przy zastosowaniu kursu
sredniego euro ogfoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia gwarancji to jest w dniu
03.01.2022 roku (1 EUR = 4,5889 zf}.

Zobowiazania Gwaranta obejmuja ponizsze rodzaje dzialalnosci wykonywane przez Zleceniodawce:
1) organizowanie imprez turystycznych na terytorium panstw pozzeuropejskich z wykorzystaniem innego srodka transportu nii transport

lotniczy w ramach przewozu czarterowego;
2) organizowanie imprez turystycznych na terytorium panstw europejskich wym,ernonych w zalqczniku do rozporzqdzenia z wykorzystaniem

innego srodka transportu nii transport lotniczy w ramach pr.:ewozu czarterowego z wylaczeniem organizowania imprez turystycznych na
terytorum paristw majacych ladowa granice z Rzeczapospolita Polska, a w przypadku Federacji Rosy;skiej - w obrebie obwodu
kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeieli jest reahzowana usluga transportowa;

3) organizowanie imprez turystycznych na terytorium parstw majacych ladowa granice z Rzeczapospolita Polska, a w przypadku Federacji
Rosyjskiej - w obrebie obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeieli jest realizowana usluga
transportowa;

4) organizowanie imprez turystycznych na terytorium parstw majacych ladowa granice z Rzeczapospolita Polska, a w przypadku Federacji
Rosyjskiej - w obrebie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeieli nie jest realizowana usluga
transportowa

Beneficjent Gwarancji:
Marszalek Wojewodztwa Warminsko-Mazurskiego oraz

Kaidy Podroiny, ktory zawar umowe z firma
PRZEDSIEBIORSTWO TURYSTYCZNE "GLOB" Sp. z o.o.

w okresie obowiazywania Gwarancji.

i IDUNA Polska TU 5.A.
zyfska - Starszy Kierownik ds. Kluczowych Klientow.

kat rne stanowi podstawy dla Marszalka Wojew6dztwa do wystqpierna z roszczeniem. Podstawa do zadania zaplaty z Gwarancji jest
wylcjcznt o ginal Gwarancji lub jej odpis potwierdzony przez podmioty, ktore ja podpisaly. Certyfikat wydaje sie na wniosek Wnioskodawcy i jego
uiywanie moiliwe jest jedynie w przypadku doreczenia Marszalkowi Wojew6dztwa oryginalu gwarancji.


