
CERTYFIKAT
Towarzystwo U bezpiecze ń E u ro pa S półka Akcyj na

ni niejszym potwierdza udzie len ie gwarancj i u bezpieczen iowej
dotyczącej pokrycia

kosztów powroiu kiient-ow do kĘu,
a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów

za imprezę turystyczną
o numerze GT 27212016

ważnej od 01.10.2016 r. do 30.09.2017 r.

B.P. TRAVEL CENTER

U stawy z d n i a z g s i erJłlll 3','ffiiHTo.?],u n 
"" 

h tu rystycz n yc h
(Dz. U. z2oo4 r. Nr223, poz'22687,zpóżn' zmianami)

Przedm iotem gwarancj i jest:
o pokrycie kosztów powrotu klientów Zobowiązanego 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 imprezę turystyczną' odpowiadającą
części imprezy turystycznej, która nie zostanie zrealizowana z przyczyn dotyczących
Zobowiązanego oraz osób, które działają w jego imieniu.

Suma gwarancyjna wynosi
214 675 PLN

(słownie: dwieŚcie czternaście tysięcy szeŚÓset siedemdziesiąt pięó złotych)

co stanowi równowartoŚÓ kwoty 50 000 EUR (słownie: pięćdziesiąt tysięcy Euro) przeliczone1 przy
zastosowaniu kursu Średniego Euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku
wystawienia gwarancji, to jest w dniu 4 stycznia 2016 r. (1 EUR = 4,2935 PLN).

Beneficjentem gwarancj i jest
Marszałek Województwa Zachod n iopomorskiego

ul. Korsarzy 34,70-540 Szczecln
W imieniu TU Europa S.A.
Jacek Sidorowię/

,f./
:/i

ł/A
Regionalny Kierownik SprzedaŻy
Departament Biur Podrózy i Gwarancji

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

TowarŻystwo Ubezpieaeń

Europa S.A.

53 4'l3 Wrocłdw

ul. Gwiaździsta 62

dla

@E-!'ł[gpa"

Sąd Rejonowy dla Wrocławia'Fabrycznej

we Wrocławiu, KR5 0000002736

NlP 895-l 0-07-276' kapitał ŻakładoWy

zareiestrowany i opłacony 37 800 000 Zł

rel. +4871 3692700
tax +4871 3692707

bok@tueuropa,pl

wwwtueuropa.pl

Biuro Obsługi Klienta

801 500 3oo (d{a telefonów stacjonarnych)

lub + 48 7'] 36 92 887 (dla telefonów kom.)

koszt połącŻenia zgodny z taryfą operatora


