
SIGNAL IDUNA 

CERTYFIKAT 
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

potwierdza niniejszym udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej 
o numerze M 515518 

ważnej od 01.03.2019 r. do 29.02.2020 r. 
dotyczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju, 

a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów 
za imprezę turystyczną 

dla 

IDENBUS 
Stanisław Idzikawski 

spełniającego wymogi 
Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych 

(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 236 1) 
Przedmiotem gwarancji jest: 

-zapłaty kwoty niezb!ldnej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju, obejmujących w szczególności koszty 
transportu l zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej wysokości, koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy Zleceniodawca, wbrew 
obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu; 
-zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezll turystyczną lub każdą opłaconą uslugll przedsi!lbiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych 

usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna lub 
którakolwiek opłacona usługa przedsi!lbiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana, 
-zwrotu CZilŚCi wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezll turystyczną, odpowiadającą CZ!lŚCI Imprezy turystycznej lub za każdą usługll opłaconą 
przedsi!lbiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych odpowiadającą CZ!lŚCi usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana 
z przyczyn dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w ich imieniu. 

Suma gwarancyjna wynosi 

120 444,80 zł 
co stanowi równowartość kwoty 28 000,00 EURO (słownie: dwadzieścia osiem tySi!lCY 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 2 stycznia 2019 roku (1 EUR= 4,3016 zł). 

Zobowiązania Gwaranta obejmują poniższe rodzaje działalność wykonywane przez Zleceniodawcę: 
l ) organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich z wykorzystaniem innego ś rodka transportu niż transport lotniczych w ramach przewozu czarterowego 

z wyłączeniem organizowania imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospol itą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej - w obręb i e 
obwodu kali ningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeże l i jest realizowana usługa transportowa; 

2) organizowanie imprez tu rystycznych na terytorium państw europejskich, jeże li nie jest realizowana usługa transportowa, z wyłączeniem organizowania imprez turystycznych 
na terytorium pa ństw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Po lską, a w przypadku Federacj i Rosyjskiej - w obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jeże l i nie j est realizowana usługa tra nsportowa; 

3) organizowanie imprez turystycznych na terytorium pa ństw mających lądową gran icę z Rzecząpospo l itą Polską, a w przypadku Federacji Rosyj skiej - w obrębie obwodu 
kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeże li jest rea lizowana usługa transportowa; 

4) organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospo litą Polską , a w przypadku Federacji Rosyjskiej - w obrębie obwodu 
kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeże l i nie jest rea lizowana usługa transportowa; 

Beneficjent Gwarancji: 
- Marszałek Województwa Dolńośląskiego 

ul. Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław 
- Każdy Podróżny, który zawarł umowę z IDENBUS Stanisław Idzikawski 

w okresie obowiązywania Gwarancji. '-

W imieniu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. 
Kierownik ds. Kluczowych Klientów 

Elżbieta Krefta ~ir ~ 

SIGNAL IDUNA Polska 
Towarzystwo Ubezoieczeń S.A. 
Regionaln~ ~e1~trum Obsiug1 Ubezpieczeń 
Pl. Powstmcow Sląsk1c1116, :i:J-31'1 'v\'"1:1,;/i 
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Niniejszy Certyfikat nie stanowi podsta dla M szałka Województwa do wystą pi enia z roszczeniem. Podstawą do ~ż~d~-ni;;apl~tY ·~'GV:,arar1ć]f )e'śt 
wyłacznie orygi n ał Gwarancji lub jej odpis potwierdzony przez podmioty, które ją podpisały. Certyfikat wydaje się na wniosek Wnioskodawcy i j ego 
używan ie możliwe jest jedynie w przypadku doręczenia Marszałkowi Województwa oryginału gwarancji. 


