
SIGNAL IDUNA CD

CERTYFIKAT
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeri S.A.

potwierdza niniejszym udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej
o numerze M 517010

wa2nej od 19.11.2019 r. do 18.11.2O2O r,
dotyczqcej pokrycia koszt6w powrotu klient6w do kraju,

a takie zwrotu wplat wniesionych przez klient6w
za impreze turystyczna/ powiqzane uslugi turystyczne

dla
Fundacja Na Rzecz Wspierania Os6b Niepelnosprawnych

,,Wyjdi z Domu"

spelniajqcego wymogi
Ustawy z dnia 24listopada 2Ol7 r. o imprezach turystycznych i powiqzanych uslugach turystycznych

(9. Dz. U. 220t7 r., poz.236t)

Przedmiotem gwarancji jest:
-zaplata kwoty niezbgdnej na pokrycie koszt6w kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztriw powrotu do kraju, obejmujqcych
w szczeg6lnoSci koszty transportu i zakwaterowania, w tym takie, w uzasadnionej wysokoici, koszty poniesione przez podr6inych,
w przypadku gdy zleceniodawca, wbrew obowiqzkowi, nie zapewnia tei kontynuacji lub tego powrotu;
-zwrot wplat wniesionych Sulem zaplaty za imprezg turystycznQ lub kaidq oplaconq uslugq przedsigbiorcy ulatwiaj4cemu
nabywanie powiqzanych uslug turystycznych, w przypadku gdy z prryczyn dotyczAcych Zleceniodawcy lub os6b, kt6re dzialajq w jego
imieniu, impreza turystyczna lub lG6rakolwiek oplacona usluga przedsigbiorcy ulatwiajQcemu nabywanie powiqzanych uslug
turystycznych nie zostala lub nie zostanie zrealizowana,
-zwrot czq$ci wplat wniesionych Sulem zaplaty za imprezg turystyczne, odpowiadajqcq czgSci imprezy turystycznej lub za kaida
uslugq oplaconq przedsiqbiorcy ulatwiajqcemu nabywanie powiqzanych uslug turystycznych odpowiadajqcq czgSci uslugi, kt6ra nie
zostala lub nie zostanie zrealizowana t przyczlln dotyczqcych Zleceniodawcy lub osrib, kt6re dzialajq w jego imieniu,

Suma gwarancyjna wynosi
215.080,00 PLN

co stanowi r6wnowartoff kwoty 5O.OOO,OO EURO (sl,ownie: piqcdziesiqt tysiQcy O0/fO0 EURO) przeliczone przy zastosowaniu kursu Sredniego
euro ogloszonego przez Narcdowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia gwarancji to jest w dniu 02.01.2019 roku (1 EUR-4,3016 zl).

zobowiEzania Gwaranta obejmujq poni2sze rodzaje dzialalno6ci wykonywane przez Zleceniodawcq:
1) organizowanie imprez turystycznych na terytorium paistw europejskich wymienionych w zalqczniku do rozpozqdzenia z wykorzystaniem innego 6rodka transportu

niz transport lotnicry w ramach pzewozu czarterowego z wylqczeniem organizowania imprez turystycznych na terytorium paistw majEcych lEdowE granicq
z RzeczQpospolitA Polskq, a w przypadku Federacji Rosyjskiej - w obrqbie obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli jest
realizowana usluga transportowa;

7) organizowanie imprez turystycznych na terytorium paistw europejskich wymienionych w zalE(zniku do rozpozEdzenia, jeieli nie jest realizowana usluga
transportowa, z vvylEczeniem organizowania imprez turystycznych na terytorium panstw majEcych lqdowq granicq z RzeczApospolitA PolskE, a w przypadku Federacji
Rosyjskiej - w obrqbie obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. jeieli nie jest realizowana usluga transportowa;

3) organizowanie imprez turystycznych na terytorium paistw majEcych lqdowq granicq z RzeczEpospolitA PolskE, a w przypadku Federacji Rosyjskiej - w obrqbie
obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jezelijest realizowana usluga transportowa;

4) organizowanie imprez turystycznych na terytorium paistw majqcych lEdowE granicq z RzeczEpospolita PolskE, a w przypadku Federacji Rosyjskiej - w obrqbie
obwodu kaliningradzkiego oraz na teMorium Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli niejest realizowana us{uga transportowa;

5) utatwianie nabywania powiEzanych uslug turystycznych wykonywanych na terytorium paistw europejskich wymienionych w zalEczniku do rozpozqdzenia, jeZeli jest
realizowana usluga transportowa z wylqczeniem ulatwiania nabywania powiEzanych uslug turystycznych wykonywanych na terytorium kraj6w majqcych lqdowq
granicQ z RzeczEpospolitE Polskq, a w przypadku Federacji Rosyjskiej - w obrqbie obwodu kaliningradzkiego oraz na tefiorium Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli jest
realizowana usluga transportowa;

6) ulatwianie nabywania powiEzanych uslug turystycznych wykonywanych na terytorium paistw europejskich wymienionych w zalqczniku do rozporzAdzenia, jezeli nie
jest realizowana usluga transportowa z wylqczeniem ulatwiania nabywania powiqzanych uslug turystycznych wykonywanych na terytorium pa6stw majqcych lqdowq
granicQ z RzeczEpospolitq PolskQ, a w pzypadku Federacji Rosyjskiej - w obrebie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je2eli nie
jest realizowana usluga transportowa;

7) ulatwianie nabywania powiEzanych uslug turystycznych wykonywanych na terytorium pa6stw majQcych ladowE granicQ z RzeczEpospolitE PolskE, a w przypadku

Federaqi Rosyjskiej - w obrqbie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je2eli jest realizowana usluga transportowa;
8) ulatwianie nabywania powiqzanych uslug turystycznych wykonywanych na terytorium pafistw majacych lqdowq granicq z Rzeczqpospolitq Polskq, a w przypadku

Federacji Rosyjskiej - w obrqbie obwodu kaliningradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolitei Polskiej, jezeli niejest realizowana usluga transportowa;

Benef icjent Gwarancji :

Marszalek Wojew6dztwa Malopolskiego
Kaidy Podr6iny, kt6ry zawarl umowQ z Fundacja Na Rzecz Wspierania Os6b Niepelnosprawnych ,,Wyjdi z Domu", w okresie

obowiqzywania Gwarancji.

" oryginalu gwarancji.
ni


