SIGNALIDUNA C)

CERTYFIKAT
slGNAt IDUNA Polska Towarzystwo UbezpieczeńS.A.
potwierdzaniniejszymudzieleniegwarancjiubezpieczeniowej
turystycznej
o numerze M 520453
ważnejod t8 wrześnla2021 r. do L7 września2022 r.
dotyczącejpokrycia kosztów powrotu klientów do kraju,
a także zwrotu wpłat wniesionych przez k|ientów
za imprezę turystycznĘ/powiqzane usługiturystyczne

dla

HARCTURSPÓŁKA z oGRANIczoNĄoDPoWIEDzIALNoścrĄ
spełniającegowymogi
Ustawy z dnia 24listopada 2oL7 r, o imprezach turysĘcznych i powiqzanych usługachturystycznych
(tj,Dz.U. 22017r., po2.2361)
Przedmiotem gwarancji jest:
.zapłata kwoĘ niezbędnej na pokrycie kosztów konĘnuacji imprezy turysĘcznej |ub kosztów powrotu
do kraju, obejmujących w szczególności koszĘ transportu i zakwaterowania, w Ęm takźe, w
uzasadnionej wysokości' koszĘ poniesione przez podróżlnych,w przypadku gdy Z|eceniodawca, wbrew
obowiqzkowi, nie zapewnia tej kontynuacji |ub tego powrotui
.zwrot Wpłat wniesionych Ę1tułem zapłaĘ za imprezę turystyczną |ub każdą opłaconq usługę
przedsiębiorcy ułatwlajqcemu nabywanie powiqzanych usług turystycznych, w prrypadku gdy z
przyczyn doĘczących Zleceniodawcy lub osób, które działająw jego imieniu, impreza turysĘczna lub
którako|wiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabyłlanie powiqzanych usług
turysĘcznych nie zostałalub nie zostanie zrealizowana,
.zwrot częściwpłat wniesionych Ętułem zapłaĘ za imprezę.turystycznq' odpowiadającq częściimprery
turysĘcznej lub za każdqusługęopłaconąprzedsiębiorcyułitwiającemunabywanie powiązanychusług
turysĘcznych odpowiadajqcą częśc!usługi, która nie została |ub nie zostanie zrea|izowana z przyc*yn
doĘczqcych Zleceniodawcy|ub osóĘ które działająw jego imieniu.

Suma gwarancyjnawynosi
300 000,00 PLN

co stanowi równowartość kwoty 65 955'81 euro (słowniel sześćdziesiątpięć Ęsięcy dziewięćset pięćdziesiqt
pięć euro 8t/100) przeliczoną przy zastosowaniu kursu średniegoeuro ogłoszonegoprzez ltaro.dowy nank
Po|ski po raz pierurszyw roku wystawienia gwarancji to jest w dnlu 04.01.2021roku (1 EUR 4,5485 zł).
Zobowiqzania
GWaranta
przezZ|eceniodawcę:
obejmujqponiŹsze
rodzajedziałaIności
wykonywane
1)

z)

3)
.
4)

organizowanieimprezturystycznychna terytoriumpaństweuropejskichwymienionychw załączniku
do rozporzadzeniaz Wykorzystaniem
innego
środkatransportuniż transport |otniczyW ramach pzewozu czarterowegoz wyłączeniem
organizowaniaimprez turystycznychna terytoriń
państwmających|ądowqgranicęz Rzecząpospolitą
.
Po|ską,a w pzypadku FederacjiRosyjskiej W obrębieobwodu (a|ińingńdzkiego,óraz na
terytoriumRzeczypospolitej
Po|skiej,jeżelijest realizowanausługatransportowa;
organizowanieimprezturystycznychna terytoriumpaństweuropejskichwymienionychw załączniku
do rozpozqdzenia,jeże|inie jest rea|izowana
usługatransportowa,z wyłqczeniemorganizowaniaimprez turystycznychna terytoriumpaństw majqcych|ądowągranicę z Rzecząpospo|itą
Po|ską,a w przypadkuFederacjiRosyjskiej W obrębieobwodu ka|iningradzkiego,
oraz na terytorium'Rzeczypospólile;
rotitie1,;e:eii nie ';est
realizowanausługatransportowa;
orEanizowanieimprezturysĘcznychna terytoriumpaństwmajqcych|ądową9ranicęz Rzecząpospolitq
Po|ską,a W przypadkuFederacjiRosyjskiej
- w obrębieobwoduka|iningradzkiego,
oraz na terytoriumRzeczypospo|itej
Polskiej,jeże|ijest rea|izowanausługatransportowa;
organizowanieimprezturystycznychna terytoriumpaństwmających|qdoivągranicę2 RzeaąpospolitqPo|ska'a W przypadkuFederacjiRosyjskiej
. W obrębieobwodukaIiningradzkiego
jeże|iniejest reaIizowana
orazna terytorium
RzeczypospoIitej
Po|skiej,
usługat.ansportowa.

BeneficjentGwarancji:
MarszałekWojewództwa Łódzkiego
KażdyPodróżny,który zawarłumowęz HARCTuRSPóŁKA z oGRANIczoNĄ
oDPoWIEDzIALNoscIĄ w okresieobowiązywania
Gwarancji.
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zaptawz Gwarancjijest wyłącznie
oryginałGwarancjilub jej odp|spotwierdzony
przezpodmioĘ,które ją podpisały.Ceffkat
wydajesię na wniosekWnioskodawcy
jest jedyniew paypadkudoręczeniaMarszałkowi
i jego używanie
moż|iwe
Województwa
gwarancji.
oryginału

