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SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
pofwierdza niniejszym udzielenie gwaranc;i ubezpieczeniowej turysĘcznej
o numerze M 516416
ważnej od 18,09.2019

r"

do 17.09.2O2a r.

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

za imprezę turysĘczną/powiązane usługi turystyczne

dla

oRLANDo TRAVEL sP. z o.o.
spełniającego wymogi
Ustawy z dnia ż4 listopada 2OL7 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
(Ę. Dz. U. zżOt7 r., poz"236L)
Przed miotcm gwarancji

jesti

-zapłata kwoĘ niezbędnej na pokrycie kosztów konĘnuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do kraju,
obejmujących w szczególności koszĘ transportu i zakwaterowania, w Ęm także, w uzasadnionej wysokoŚci, koszĘ
poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub
tego powrotu;

Sułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę przedsiębiorcy
ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn doĘcząeych Zleceniodawcy
lub osób" które działają w iego imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona usługa przedsiębiorcy
ułatwiając€mu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub nie zostanie zrealizowana,
-zwrot częściwpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną, odpowiadającą częŚci imprezy turystycznej
lub za kaźdąusługę oplaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych
odpowiadającą częściusługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana ż przYczyn dotyczących Zleceniodawcy
lub osóbu które działają w jego imieniu.
-zwrot wpłat wniesionych

Suma gwarancyjna wynosi
1.713.000n00 zł

co stanowi równowańość kwoĘ 398,223,90 EURO (słownie: trzysta dziewięĆdziesiąt osiem tysięcy dwieŚcie
dwadzieścia trry 90/100 EURo) przeliczoną przy zastosowaniu kursu Średniego euro ogłoszonego przez
Narodowy Bank Polski po raz pietwszy w roku wystawienia gwarancji to jest w dniu 02.01.2019 roku (1 EUR4,3OL6 zł).

Zobowiązania Gwaranta obejmują poniższe rodzaje działalnoŚci wykonywane przez Zleceniodawcę:
1) organizowanie imprez tUrystycżnych na teMorium państw europejskich Wymienionych W załączniku do rozporządzenia i pozaeuiopejskich
ż Wykorżystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego, z Wyłączeniem organizowania imprez turystycznych na terytorium

ż)
])
4)
5J
6)
7)

państw mających łądową granicę z Rzecąpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej - W obrębie obwodu kaliningradzkiego oraz na
terytorium Rżecżypospolitej Polskiej, jeżeli jest realizowana usługa transportowa;
organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw pozaeurope]skich z Wykorzystaniem innego Środka transportu niż transpoń |otniczy
W ramach przewozu czarterowego;
organizouJanie imprez turyst}cznych na terytofium państvJ pozaeUropejsklcll, jeźeli nie jest realizowana usługa transpońowa;
organizowanie imprez turystycznych n6 teMorium państw europejskich Wymienionych W załączniku do rozpoządzenia z Wykorzystaniem innego
środka transportu niż transpoń lotniczy W ramach pzewozu czarterowego z Wyłączeniem organizowania imprez turystycznych na terytorium
państw mająrych lądową granicę z Rżecząpospo|itą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej - W obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na
tefiorium Rżeczypospolitej polskiej, jeźeIi jest !,ealizowana usługa transportowa;
organizorTanie imprez turystycznych na teMorium państw europejskich wymienion,/ch W załącżniki] do rozporządzenia, jeżeli nie jest realizowana
usługa transportowa, z Wyłączeniem organizowania imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą

Polską, a w paypadku Federacji Rosyjskiej - w obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na teMorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie jest
realizowana usługa transpońowa;
organizowanie impfez turystycznych na terytoiium państw mających lądową qranicę z Rzecżąpospolitą Polską, a W przypadku Federacji Rosyjskiej
- W obrębie obwodu kaIiningradżkiego, oraz na teritorium Rzecżypospolitej Polskiej, jeżeli jest realizowana usłu9a transportowa;
organizowanie imprez turyStycznych na terytorium państw mających lądową granicę z Rżecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej
, W obrębie obwodU kaliningradzkiego oraz na teMorium Rzeczypo9politej Polskiej, jeżeli nie jest realizowana Usługa transportowa;
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Beneficjent Gwarancji :
rszałek Województwa Małopolskiego

Każdy Podróżny, który zawarł umowę z Orlando Travel Sp. z o,o., w okresie obowiązywania
Gwarancji,
wim.eniu
Ęi§qownik

!
t

dśńłyu,
cerMk

\l

podstawy dla |4arsża]ka Województwa do Wystąpienia ż roszcżeniem, Podstawą do żądania zapłaty Z Gwaranc]i jest Wyłącznie oryginał
!iniejszy
|zony pruez podmioty, które ją podpisały. cerMkat Wydai€ iię la Wniosek Wnioskodawcy i jego Uzywanie możliwe jest jedynie W
/Gwaranqr lub iej
przypadku doręczenia Margzalkowi Wojeryództwa oryginałU gWaranqi,

