SIGNAL IDUNA GD

cERTYFlKAT
sIGNAL IDUNA Po|ska ToWarzystwo ubezpieczeń s.A.

potwierdza niniejszym udzielenie gwarancji ubezpiecżeniowej turyśycznej

o numerze M

51473l

ważnej od 18.09.20la r. do 17.09,2019 r.
dotyczącej pokrycia kosztóW powrotu klientóW do kraju,
a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientóW
za imprezę turystyczną/powiązane usługi turystyczne

dla

,,AKCES" Sp. z o.o.

ul. Grochowska 59,60-339 Poznań
spełniającego wymogi
Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych
(E. Dz. U. z21t7 l,, poz.2361)
Przedmiotem gwarancji jeśt:

-żapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji impreży turystyc2nej lub kosżów powrotu do kraju,
obejmuiących w sz<żególnośai kosżty transpońu i zakwaterowania, w tym także/ w uzasadnionej Wysokości, koszty
ponieśione p.zez podróżnych, w przypadku gdy zl€c€niodawca,
wbrew obowiązkowi, nie źapewnia tej kontynuacji lub
tego pow]otu;

-zwrot Wpłat Wniesionych

sulem zaplaĘ za

implezq turystyczną lub kaźdą opłaconą uslugę przedsiębiorcy

ułatwiająaemu nabywanie powiążanych usług turystyaźnych, w prżypadku gdy ź prźyażyndotyczących zleceniodawcy

lub osób, które dżiaĘąw jego imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek opłacona Usługa prźedsiębiorcy
ułatwiającemu nabywanie powiązanych uslug turystyenych nie żostałalUb nie zostanie żrealiżowana,
-żwrot cżęściwpłat wnieśionych mułefi zapłaĘ za imprezę t!rystycżną. odpowiadająą częściimpIeży torystycznej
lub ża każdą usługę oplaconą przedsiębiorcy ułatwiająaemu naby,wanie powiązanyah u§ug turyśtycznych
odpowiadająą c?ęściusługi, kkjra nie została lub nie zostanię zrealizowana ż przyczyn dotyczących zleceniodawcy
lub oób, które dziaĘą wiego imieniu.

Suma gwarancyjna wynosi
1 192 500,00 zł

co stanowi róWnowańość kwoty 285 964,37 euro (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć Ęsięcy dziewięcset
sześćdzi€siąt cztery euro 37/100) przeliczoną prry zastosowaniu kursu średniegoeuro ogłosżonegoprzez
Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku wystawienia gwarancji to jest w dniu 02.01.2018 roku (1 EUR
4,L701zł),
Zobowiązania Gwaranta obeimują poniźsze rodżaje działalnościWykonywane przez Zleceniodawcę;

1)
ż)
3)
4)
5)
6)

olganizowanie imprez turystycznych na leryto Um p.ństw pożaellopejskich z Wykorżynaniem innego Środka t€n§potu niż lransport lotniczy
W ramach pz€wozu
czańerowego;
organizot/anie imprez turystycżnych na teMoium państw pożaeulopejskich, jeżeliniejesŁ lealizowana usłlga tran§pońowa;
orqanizo\łanie imprez turystycznych na terrtorium państw eulopejskich vtymienionych W załąaniku do rozporządzenia z wykorżystaniem lnnego
środkatiansportu niż t anspoń lotnicży W ramach przewozu czańerow€go z wyłączeniem organizowania imprez turystyfżnych na teMorium
pańsrw mającYch lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a W pr.t/padku Fede6cji Rosyjskiej, w obrĘbi€ obwodu kalinangradzkiego, oraz nd
terytorium RżeczypospoliŁej Polskiej, jeżelijest lea ]żowana us]uga transpońowa;
organizowanie imprez turysrycżnych na t€rytorium państw eulopejskich Wymienionych W załącżniku do rożpożądzenia, jeżeli nie jest .ealiżowana
Usluga t.ansportowa, z Wyłączeni€m organizowania lmprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecżąpospolitą
Polską. a W prżypadku Federacji Rosyjskiej - W obęb]e obwodu k. iningrddżkiego, oraz na teMorium Rzeczypospolitej Polskiej, j€zeli nie j€st
reahzowana U5łLqa tlan5portoWa;
organizowanle imprez turystycznych na terytorium panstw nrająrych lądową granicę z Rżecząpospolitą PolsĘ, a W prżypadku Federacji Rosyjskiej
- W obrębie obwodu kaliningradżkiego, oraż na t€rytorium Rż€cżypospolilej Polskiej, jeźelijest realizowana L]słUga transporto\Ąa;
organizowanie impreż turyslycrnych na terytolium państw mających lądową granjcę z Rżecżąpospolitą Polską, a W prżypadku Federacji Rosyjskiej
w obrębie obwodu kaliningradzkieqo olaz na ter}tofium RzecżYpospoljtej Polskiej, jeżeliniejest realizowaoa usługa tranśpońowa;

Benef icjent Gwarancji:
Marszałek Województwa Wielkopolskiego
KażdY PodróżnY, który zawarł umourę z ,,AKcEs" sp. z o.o.
w okresie obowiązywania Gwarancji,

Polska TU s.A.
KlientóW

Niniejsży cerMkat n e stanowi podstawy dla 14arszałka Województwa do Wystąpienia z rosżcżeniem. Podstawą do żądanja zapłaty z Gwaranqj
]'est Wyłącznie oryginał Gwarancji Ub jej odpis potwierdzony przez podmioty, któreją podpisały. ceMkal Wydaje 5ię na Wn iosek Wnioskoda Wc1
jego UłWanie możliwe jesljedynje W pżypadku doręczen]a Marszałkowi WojewÓdztwa orygjnału gwarancji.
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