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Biuro obsługi Klienta

801 500 300 (d|a telefonÓw stacjonarnph)
lub + 48 71 3ó 92 887 (dla telefonów kom')

koszt połącŻenia Żgodny Ż taryfą operatora

@Hnr.ępa"

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

we Wrocławiu, KRS 0000002736

NlP 895-l 0-07-276, kapitał zakładowy

zarejestrowany i opłacony 37 800 000 zł

TowarŻyst*o ubezpieeeń

Europa s.A.

5]'413 Wrocław

uł.6wiaździ5ta 62

tel- +48 71 3692 700

fx +4871 3692707

5ekrćtańat@tueuropa.pl

wwwtueutopa.pl

. RTYFIKAT
, l ':.,, , , . ., ,Towazystwo Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna

nin{'ęjsż:r_m potł.łel.dza udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej dotyczącej pokrycia
kosztów powrotu klientów do kraju,

' ]. ' , ," a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów
za imprezę turystyczną
o numerze GT 12912013

ważnej od 1.10.2013 r. do 30.09.2014 r.

B.P. TRAVEL CENTER S.C.
Ryszard Kaliński, Piotr KaIiński

spełniającej wymogi
Ustawy z dnla 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych

(Dz. U. z2004 r. Nr223, poz'22687,zpóźn' zmianami)

Przedm iotem gwarancj i jest:
e pokrycie kosztów powrotu klientów Zobow|ązanego z imprezy turystycznej do miejsca

wyjazdu lub planowanego powrotu z imprezy turystycznej gdy Zobowiązany wbrew
obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu,

o pokrycie zwrotu wpłat wniesionych przez klientów Zobowiązanego tytułem zapłaty za
imprezę turystyczną gdy z przyczyn dotyczących Zobowiązanego oraz osób, które działają
w jego imieniu, impreza turystyczna nie zostanie zrealizowana,

o zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za lmprezę turystyczną, odpowiadającą
części imprezy Turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących
Zobowiązanego oraz osób, które działają w jego imieniu.

Suma gwarancyjna wynosl
203 355 PLN

(słownie: dwieŚcie trzy tysiące trzysta pięÓdziesiąt pięć złotych)

co stanowi równowartośÓ kwoty 50 000 EUR (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro) przeliczonĄ przy
zastosowaniu kursu Średniego Euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku
wystawienia gwarancji, to jest w dniu 2 stycznia 2013 r. (1 EUR = 4,0671 PLN)

Beneficjentem gwarancj i jest
Marszałek Województwa Zachod n iopomorskiego

ul. Korsarzy 34,70-540 Szczecin

Europa S.A.

Sidorowicz
Regionalny Kierown ik Sprzedaży
Departament U bezpieczen Tagranicznych

Niniejszy Ceńyfikat nie stanowi podstawy dla Marszałka Województwa do wystąpienia z roszczenień. Podstawą
do wystąpienia przez Marszałka Województwa z roszczeniem jest tylko wyłącznie oryginał gwarancji. Ceńyfikat
wydaje się na wniosek Wnioskodawcy i jego używanie możliwe jest jedynie w przypadku doręczenia Marszałkowi
Województwa oryginału gwarancji.


