
EuROpA
UBEZPlEcZENlA

cERTYFIKAT
Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna

nin iejszym potwierdza udzielenie gwarancj i ubezpieczen iowej
dotyczącej pokrycia

kosztów powrotu klientów do kraju,
a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów

za imprezę turystyczną
o numerze GT 17212018

ważnej od 01.06.2018 r. do 31.05.2019 r.

Hakuna Matata Trip Maciej Szapował

spełniającej wymogi
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych

(Dz. U. z 2016 r. poz, 187 , 1334, z poźn. zm.)

Przedmiotem gwarancji jest:
r pokrycie kosztów powrotu kIientów Zobowiązanego z imprezy turystycznej do miejsca

wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej gdy Zobowiązany wbrew
obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu,

o pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów Zobowiązanego tytułem zapłaty za
imprezę turystyczną gdy z przyczyn dotyczących Zobowiązanego oraz osób, które działają
w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana,

o zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą
częŚci imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z pfizyczyn dotyczących
Zobowiązanego oraz osób, które działają w jego imieniu.

Suma gwarancyjna wynosi
375 309 PLN

(słownie: trzysta siedemdziesiąt pięó tysięcy trzysta dziewięó złotych)

co stanowi równowartośó kwoty 90 000 EUR (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy Euro)
przeliczone1 przy zastosowaniu kursu średniego Euro ogłoszonego pżez Narodowy Bank
Polski po raz pienłszy w roku wystawienia gwarancji, to jest w dniu 2 stycznia 2018 r.
(1 EUR = 4,1701PLN),

Beneficjentem gwarancji jest
M arszałek Województwa Podlaskiego

u|. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok

W imieniu TU Europa S.A.
An

irruto li,r;qę
Rghia Szćzapa \ )
Key Account Managdr
Departa m ent U bezpieczeń Tu rystyc znych i Gwara ncj i

Warszawa, dn, 19.04.2018 r.

Niniejszy Certyfikat nie stanowi podstawy dla Marszałka Województwa do wystąpienia z roszczeniem.
Podstawą do wystąpienia przez Marszałka Województwa z roszczeniem jest tylko wyłącznie oryginał gwarancji,
Ceńyfikat wydaje się na wniosek Wnioskodawcy i jego używanie możliwe jest jedynie w przypadku doręczenia
Marszałkowi Województwa oryginału gwarancji.
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