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Ubezpieczeń Europa Spółka Akcyjna
n in iejszym potwierdza udzielen ie gwa ra ncj i u bezpieczen iowej

dotyczącej pokrycia
kosztów powrotu klientów do kraju,

atakże zwrotu wpłat wniesionych przez klientów
za imprezę turystyczną
o numerze GT 32712017

ważnej od 01 .10.2017 r. do 30.09.2018 r.

dla

B.P. TRAVEL CENTER S.C.
spełniającej wymogi

Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych
(Dz. U. z2016 r. poz' 187, 1334, z poŹn. zm')

Przedmiotem gwarancji jest:
r 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 prayczyn 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 gwarancyj na wynosi
220 785 PLN

(słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset osiemdziesiąt pięć złotych)

co stanowi rÓwnowartośĆ kwoty 50 000 EUR (słownie: pięÓdziesiąt tysięcy euro) przeliczonej
przy zastosowaniu kursu średniego Euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz
pierwszy w roku wystawienia gwarancji, to jest w dniu 2 stycznia 2017 r. (1 EUR = 4,4157
PLN)

Beneficjentem gwarancji jest
Marszałek Województwa Zachod n iopomorskiego

ul. Korsarzy 34,70-540 Szczecin

Europa S.A.

Jacek Sidorowicz
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. Ceńyfikat
wydaje się na wniosek Wnioskodawcy i jego uŹywanie mozliwe jest jedynie w przypadku doręczenia Marszałkowi
WojewÓdztwa oryginału gwarancji.
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