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G§nTYFilKJĄT
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

potwierdza niniejszym udzielen ie gwara ncji u bezpieczen iowej tu rystycznej
o numeęe M207573

ważnej od O8.03.2017r. do O7.03.2018r.
doĘczącej pokrycia

a ta

kosztów powrotu klientów do kraju,

kŻe,-,"1T*f.:lłfii""U:l"!*ez

kl ie

ntów

dla:

AMBIT LICZNERSKI I WALDER SPOŁKA JAWNA
81-107 Gdynia, ul. Pułkownika Dąbka zll2
spełniającej wymogi

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turysĘcznych
(t.j. Dz. lJ, z 2004 i. 1,1r z23, poz. 2268, z późn, zmiańami )

-

Przedmiotem gwara ncji jest:
pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju, w przypadku gdy organizator turysĘki/pośrednikturystyczny wbrew
obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu,
pokrycie zwrotu wpłat Wniesionych przez klientow organizatora turysłki/pośrednika turystycznego w razie niewykonania
pzez niego zobowiązań umownych,
zwrotu częŚci wpłat wniesionych §ltułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą częściimprezy turystycznej, która
nie zostanie zrealizowana z przycryn dotyczących Zleceniodawcy lub osób.

Suma gwarancyjna wynosi
33.LL7,75 złoĘch
co stanowi równowartoŚĆ kwoty 7,500,00 EUR (słownie: siedem tysięcy pięćset oo/1oo EURo)
przeliczoną przy zastosowaniu kursu średniegoeuro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w
roku wystawienia gwarancji to jest w dniu a2.0L,20I7 roku (1 EUR= 4,4L57 zł)
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gwarancii
Beneficjentem
Marszałek Województwa Pomorskiego

Zobowiązania Gwaranta obejmują działalnośćWnioskodawcy wykonywaną na terenie:

Rzeczpospolita Polska (w Wm imprez zagranicżhej turystyki przyjazdowej) i kraje mające
lądową granicę z Rzeczpospolitą Polską, d w.przypadku Federacji Rosyjskiej w obębie
kaliningradzkiego, zgodnie z § 2 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 kwietnia 2013 r. w
wie minimalnej wysokoŚci sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej

związku

-

z

działalnoŚcią wykonywaną przez organizatorów turystyki

(Dz.U. z2073 r. poz.511);

i

pośredników

Polska TU S.A.

Kierownik ds. Kluczowych Klientów,

rt nie stanowi podstawy dla Marszałka Wojęwództwa do wystąpienia z roszczeniem. Podstawą do wystąpienia
Województwa z roszczeniem jest tylko i .wyłącznie oryginał gwarancji, CeĘfikat wydaje się na wńiosek
i jego używanie możliwe jest jedynie w przypźdku doręczenia Marszałkowi Województwa oryginału gwarancji,
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