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SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

potwierdza niniejszym udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej
o numerze M518661
ważnej od 18.09.2020 r. do 17.09.2O2L r.
dotyczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju,
a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów

za imprezę turystyczną/ powiązane usłu gi turysĘczne

dla

"ASTUR" Sp. z o.o.
spełniającego wymogi
Ustawy zdnia24listopada 2Ot7 r. o imprezach turysĘcznych ipowiązanych usługach turystycznych
(tj, Dz. U. z2077 r., poz. 2361)

Przedmiotem gwarancji jest:
-zapłata kwoĘ niezbędnej na pokrycie kosztów konĘnuacji imprezy turysĘcznej lub kosztów powrotu

do kraju, obejmujących w szczególnoŚci koszĘ transpońu

i

zakwaterowania,

w Ęm także, w

uzasadnionej wysokoŚci, koszĘ poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy Zleceniodawca, wbrew
obowiązkowi, nie zapewnia tej konĘnuacji lub tego powrotu;
-zwrot wpłat wniesionych Ętułem zapłaĘ za imprezę turysĘczną lub każdą opłaconą usługę

przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych. w przypadku gdy z
przyczyn doĘczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turysĘczna lub

którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług

turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,
-zwrot częŚci wpłat wniesionych Ętułem zapłaĘ za imprezę turystyczną, odpowiadającą częściimprezy
turysĘcznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług
turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie zo§tała lub nie zostanie zreatizowana z przyczyn
doĘczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu.

co stanowi równowańoŚĆ kwoty

Suma gwarancyjna wynosi
119 198,80 PLN

28 000,00 EURo (słownie: dwadzieścia osiem Ęsięcy oo/1oo EURo)
przeliczoną przy zastosowaniu kursu Średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy
w roku wystawienia gwarancji to jest w dniu 02.01.2020 roku (1 EUR 4,2571 zł).
Zobowiązania Gwaranta obejmują poniższe rodzaje działalności wykonywane przez Zleceniodawcę:

1)
2)
3)
4)

organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw eUropejskich Wymienionych W załączniku do rozpoźądzenia z Wykozystaniem innego
Środka transpońu niż transpoń lotniczy w ramach pźewozu czańerowego z lvyłączeniem ofganizowania imprez turystyęnych na terytorium
państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a W pzypadku Federacji Rosyjskiej - W obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na
terytofiurn Rżeczypospolatej Polskiej, jeżeli jest realizowana usługa transpońowa;
organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw euroDejskich Wymienionych W załączniku do rozporządzenia, jeżeli nie jest realizowana
UsłUga transportowa, z Wyłączeniem organ|zowania imprez turystycznych na terytorium państw mających tąCjową granicę z Rzecżąpospolitą
Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej - W obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie jest
realizowana usłU9a transpońowa;
organizowanie imprez turystycznych na terytorium Dańshv mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a W przypadku Fe(jerac] Rosyjskie]
- W obrębie obwodU kalinjngradzkiego, oraz na teMorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeIi jest reaIizowana usługa transpońoWa;
organizowanie imprez turystycznych na terytorium pańsw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą polską, a w przvpadku Federac]i Rosyjskiej
- W obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie jest realizowana usłUga transportowa;

Beneficjent Gwarancji :
Województwa Lubelskiego, u!. Ańura Grottgera 4| 20-029 Lublin, Każdy

Podróżny, który zawarł umowę z "ASTUR" Sp. z o,o. w okresie obowiązywania Gwarancii.
IDUNA Polska TU S.A.
Kluczowych Klientów

Niniejszy CeĄfikat nie stanowi podstawy dla Marszałka Województwa do wystąpienia z roszczeniem. Podstawą do ządania
zapłaty z Gwarancji jest Wyłącznie oryginał Gwarancji lub jej odpis potwierdzony przez podmioĘ, które ją podpisały. Ceńyfikat
wydaje się na wniosek Wnioskodawcy i jego używanie możliwe jest jedynie w przypadku doręczenia Marszałkowi Województwa
oryginału gwarancji.

