CERTYFIKAT

EUROPA
UBEZPIECZENIA

Towarzystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna
niniejszym potwierdza udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej
o numerze GT 1412021

waznej od

31

.01.2021 r. do 30.01 .2022

r '

dla

Hawajskie Aloha
spełniającej wymogi

ustawy z dnia 24 listopad a 2017 r. o imprezach turystycznych
i powiąźanych usługach turystycznych (Dz. U. z2019 r. poz.548)
Przedmiotem gwarancj i jest:
o pokrycie kósztów ńontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju' obejmujących
w szczególności kosziy trańsportu i- zakwa{erowania, w tym także w uzasadnionej wysokości
koszty póniesione przez podróżnych, w przypadku gdy organizator turystyki lub przedsiębiorca
ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej
kontynuacji lub tego powrotu,
o zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub ka.żdą opłaconą usługę
przedsię'biorcy ułatwiającemu nabywanie-powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z
przyczyn doiyczącycń'organizatóra turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie
powiązanych usług iurystyóznych lub osób, które działają w ich imieniu, impreza turystyczna lub
ittoraiolwlet opłaconJ usługl przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług
turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,
o zwrot częściwpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną odpowiadającą części
imprezy iurystycznej lub za kaŻdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie
odpowiadającą częściusługi, która nie została lub nie zostanie
powiązinycń uśługtlrystycznych
-dotyczących
organizatora turystyki tub przedsiębiorcy ułatwiającego
pńyr.yn
.
zrealizowanu
lub osób' które działają w ich imieniu.
powiązanych
turystycznych,
usług
nabywanie

Suma gwarancYjna wYnosi

227 425 PLN

(słownie: dwieŚcie dwadzieŚcia siedem tysięcy czterysta dwadzieścia pięÓ złotych)

co stanowi rownowartoŚĆ kwoty 50 o00 euro (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro) przeliczonej przy
zastosowaniu kursu średniegoeuro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy
w roku wystawienia gwarancji, to jest w dniu 04.01.2021 r. (1 euro = 4,5485 PLN).
Benef icjentem gwarancji jest

Marszałek Wojewodztwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa
W imieniu TU Europa S.A.

Key Account Manager
Biuro Ubezpieczeń Turystycznych i Gwarancji
Niniejszy Ceńyfikat nie stanowi podstawy dla Marszałka WojewÓdztwa do wystąpienia z roszczeniem. Podstawą do
wystąpiónia pizezMarszałka WojewÓdztwa z roszczeniem jest tylko wyłącznie oryginał gwarancji. Ceńyfikat wydaje się
na wniosek Wnioskodawcy i jegó uzywanie mozliwe jest jedynie w przypadku doręczenia Marszałkowi Wojewodztwa
oryginału gwarancji.

