SIGNAL IDUNA

CERTYFIKAT
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
potwierdza niniejszym udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej
o numerze M 206439
ważnej od 18.09.2016 r. do 17.09.2017 r.
dotyczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju,
a także zwrotu wpłat wniesionycłi przez klientów
za imprezę turystyczną

dla

Biuro Podróży i Turystyki ALMATUR LUBLIN sp. z o.o.
spełniającego wymogi
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych
(t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zmianami)

'

Przedmiotem gwarancji jest:
- pokrycie kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub planowanego
powrotu z imprezy turystycznej w wypadku gdy Wnioskodawca wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego
powrotu,
- pokrycie zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną w wypadku, gdy z
przyczyn dotyczących Wnioskodawcy lub osób które działają w jego imieniu impreza turystyczna nie
zostanie zrealizowana,
- pokrycie zwrotu części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą
części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących Wnioskodawcy lub
osób które działają w jego imieniu stosownie do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
turystycznych

Suma gwarancyjna wynosi
214 675,00 zł

I

co stanowi równowartość kwoty 50 000,00 EUR (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 EURO) przeliczoną przy
zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku
wystawienia gwarancji to jest w dniu 4 stycznia 2016 roku (1 EUR= 4,2935 zł).
Zobowiązania Gwaranta obejmują działalność Wniosicodawcy wykonywaną na terenie:
a. Rzeczpospolitej Polskiej (w tym imprez zagranicznej turystyki przyjazdowej) i krajów mających lądową granicę z
Rzeczpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu kaliningradzkiego, zgodnie z § 2 pkt 4
rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej wymaganej w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników
turystycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 511);
b. Państw europejskich, z wykorzystaniem transportu innego niż transport lotniczy w ramach przewozów czarterowych (z
wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów mających lądową granicę z Rzeczpospolitą Polską, a w przypadku
Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu kaliningradzkiego), zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia
2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z
działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 511);
c. Państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu
czarterowego (z wyłączeniem Rzeczpospolitej Polskiej oraz krajów mających lądową granicę z Rzeczpospolitą Polską,
a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu kaliningradzkiego), zgodnie z § 2 pkt 2 rozporządzenia z dnia
19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w
związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (Dz.U. z 2013 r. poz.
511); zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach
turystycznych.

Beneficjent Gwarancji:
Marszalek Województwa Lubelskiego
Ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin
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Niniejszy Certyfikat nie stanowi podstawy dla Marszałka Województwa do wystąpienia z roszczeniem. Podstawą do wystąpienia
przez Marszałka Województwa z roszczeniem jest tylko i wyłącznie oryginał gwarancji. Certyfikat wydaje się na wniosek
Wnioskodawcy i jego używanie możliwe jest jedynie w przypadku doręczenia Marszałkowi Województwa oryginału gwarancji
•
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