
SIGNAL IDUNA Q) 

CERTYFIKAT 
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

potwierdza niniejszym udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej 
o numerze M 207554 

ważnej od 01.03.2017 r. do 28.02.2018 r. 
dotyczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju, a także zwrotu wpłat wniesionych 

przez klientów z imprezę turystyczną 

dla 

IDENBUS 
Stanisław Idzikowski 

spełniającej 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 

123 639,60 zł 
co stanowi równowartość kwoty 28 000,00 euro (słownie euro: dwadzieścia osiem tysięcy, 00/100) przeliczoną 
przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku 
wystawienia gwarancji to jest w dniu 2 stycznia 2017 roku (1 EUR= 4,4157 zł). 
Zobowiązania Gwaranta obejmują działalność Wnioskodawcy wykonywaną na terenie: 

a. Rzeczpospolita Polska (w tym imprez zagranicznej turystyki przyjazdowej) l kraje mające lądową granicę z Rzeczpospolitą Polską, a 
w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obwodu kaliningradzkiego, zgodnie z § 2 pkt 4 rozporządzen ia 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 pośredn ików turystycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 511); 

b. Państwa europejskie, z wykorzystaniem transportu innego niż transport lotniczy w ramach przewozów czarterowych (z wyłączeniem 
Rzeczpospolitej Poiskiej oraz krajów mających lądową granicę z Rzeczpospolitą Poiską, 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 l pośredników turystycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 511); 

Beneficjent Gwarancji: 
Marszałek Województwa Dolnośląskiego 

ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocła IGNAl IDU NA Polska 
\ TowarzystvVo Ubezpieczeń S.A. 

w imieniu SIGNAL IDU NA Polska TU S.A. Regionalne Centrum Obs1ug1 Ubezpieczeń 
Kierownik ds. Kluczowych K;zi,entó Pl. PowstańcówŚląskich 16,53-314 Wrociaw 

C'ć ~ NIP 583-27-'iR-117 Qpnnr 192565592 Elżbieta Krefta &:/.?c;?/c. <e 
Niniejszy Certyfikat nie stanowi podsta la Ma załka 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. 


