slGNAL IDUNA cD

cERTYF!KAT
sIGNAL IDUNA Pol§ka Towarzystwo Ubezpieczeń s.A.

potwierdZa niniejszym Udżielenie gwarancji ubezpieczenioWej turystycznej

o numerze M 206737
ważnej od 18.09,2016 r. do 17,o9.2o17 f,
dotyczącej pokrycia kosztóW powrotu klientóW do kraju,
a także zwrotu Wpłat Wniesionych przez klientóW
za imprezę turystyczną

dla

,,AKCES" Sp. z o.o.

ul. Grochowska 59,60-339 Poznań
sp€łniającęgo Wymo9i
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o u§ługach turystycznych
(t.j, Dz. U. z 2004 r. Nl223, poz.2ż68, z późn, zmianami )
Przedmiotem gwarancji j€st:
, pokrycie kosztóW powrotu klientóW z impr€zy turystycznej do miejsca Wyjazdu lub
planówańego powrotu z imprezy turystycznej w wypadku gdy Wnioskodawca wbrew obowiązkowi
nie zapewnia tego powrotu,
- pót<rycie zwiotu Wplat Wni€sionych h/tułem zaplaty za imprezę turystyczną W Wypadku gdy z
przyczyn dotyczących Wnioskodawcy lub osób które dziaĘą W jego imieniu impreza turystyczna
nie zostanie zrealizowana,
- pokrycie zwrotu €zęści Wpłat Wniesionych Ę/tułem zapłaty za imprezę turystyczną/
odpowiadającą częściimprezy turystycznej, która nie zostanie zr€alizowana z przyczyn
dołczących Wnioskodawcy lub osób które działają'W jego imieniu stosowni€ do ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o usługach tury§tycznych

Suma gwarancyjna wynosi
78O 000,00 zł

co stanowi równowańość kwoty 181 669,97 €uro (słownie euro: sto osiemdziesiąt jeden ty§ięcy szeŚĆset

sześćdziesiątdziewięć i97l1oo EURo) przeliczoną przy zastosowaniu kursu Średniego euro ogłoszonego przez
Narodowy iank polski po raz pierwszy w roku wystawienia gwarancji to jest w dniu 4 stycznia 2016 roku
(1 EUR= 4/2935 zł).
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Beneficjent Gwarancji:

Marszałek Województwa Wielkopolskiego
W imieniu sIGNAL IDUNA Polska TU s.A

slcNAL IDUNA, Polska
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Niniejszy certyf]kat nie stanowi podstawy dla Marszałka WojewÓdztwa do Wyśąpjenia z roszczeniem. Podstawą do Wystąpienia
pzeŹ Mirszałia Wolewództwa Ż roszczeniem jest tylko i Wyłącznie oryginał gwarancji, ceMkat Wydaje się na Wniosek
Wnioskodawcy i jegó używanje moźliwe jest jedynie W pźypadku doręczenia Marszałkowi WojewÓdztwa oryginału gwarancji

