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sIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń s.A.

potvvierdza niniejszym udzielenie gwarancji ubeżpieczeniowej turystycznei

o numerze M 516500

wainej od 18.09.2019 r. do t7.09.2o2o r,
dotyczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju,
a także zwrotu Wplat Wniesionych przez klientów
za imPrezę rlrrystyczną/powiązane usługi turysĘczne

dla

Grupa TSO Sp. z o. o.
u!. Piątkowska tl2A,60-649 Poznań
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oo*,u,"nr"n usługach turysĘcznych
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P.zedmiotem gwarancji je§t:
-Żapłata kwoty niezbędnei na pokrycie ko§ztów kontynuacji imp.eży tury§tycznei lub ko§ztiw powrot!
do kraju. obejmuiących
w śzcżególnoŚći ko§,zty tranśpońu i zakwaterowania, w Ęm takź€, w uża§adnionei wysołoścl,tos.ty ioni".iÓ"" p..u.
podróŻnych, w przypadku gdy zl€ceniodawca, wbrew ot owiązkowa, nie zapewnia tej rorltynriagi l"oi"go p,i-i.t.; - '"
-zwrot wpłat wnieśionych tYt!łem .apła9 za impreżę turys-tyczną luL każdą opłiconą usługi; przeałęliorcy uiatwialącemu
nabywanie powiąźanYch u§tug tury§tycznych, w przypadku garY zprżvąt.n aotyczącyctr Żrcceniodawcy luu oait, łtóre aziała;ą
w iego imieniu, impreża tury§Ęc2na.lub którakolwieł opła€ona uśtuga pr2edsĘbiórcy Ułatwiającemu'natywant
|owiązanycn
uśługturystYcżnych nie żostałalub nie żo§tanie zrealiżowana.
-zwrot częŚci wpłat wniesionych
ża
imprezi
turysĘezną,
odpowiadającą
części
imprezy
tury§tycznei
lub ża
.tytułem _zaptity
kaźdą u§łUgĘ opla.oną p.zedsiębiorcy
ulatwiaiąceńu naby$ranie powiązanlctr usł,ij ti,r.y"Ęrnyi:tr .'ap"ń*ł"ią.i *ęs"i
u§lugi, ltóra nie żośtrłalub nie zośtanie zr€aliźowana z prrycźYn dotycżących zleceniódaw;y iuo o'sit, nbre aziaia§w;ego
imieniu.

Suma gwarancyjna wynosi
2 000 000,00 zł

co stanowi równowańość kwoty 464 943,28 euro (słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery tysiące
dziewięĆset czterdzieŚci trzy 28/OO euro) przeliczoną pĘy zasto§owaniu kursu średniegó
ogiosio.,.go
przez Nalodowy Bank Polski Po raz pierwszy w roku Wystawienia gwarancji to jest w dniu "u.o
o2.o1.Żo19 roku
(1 EUR 4,3016 zl).

zobowiążania Gwaranta obejmują poniźsz. rcdżaje działalnoŚci llykonyvane pueż zl..€niodawcę:
1) organizowanle imprcz turystyc?n.vch na terytońUm państw €ulop€jskrh Wymienionyó w żałącżnikudc rozpożądżenia i poaeurcŃskich
wykorł§bniem tsansportu lotnicżeqo W ramach pżewożu cżańerowąo, ż Wylą.2€niem olganiżowanla imprez turyłycznych m t€rytdiJm państy/ nających
]ądową grcnicę z Rż€cząpospoliĘ PolsĘ, a w prżypadku Federacji R6ylskiei w obĘbie obwodu kaliningradziióo o;az na teMorlum'nuecłpońlitej
Polstiej| jeŻeli j€5t reahżowana Usluga transpońowa;
2) organizowanie imprez furystycznyrh na iemorium państw pożaeurcpejskich ż Wykorł§taniem inn€o łodka transportu niż transirń lotnicży
ramach pĘewozu czańerołego;
3) olganiżowanie impreż turystyanych na beMolium państw pozaeuropejskich, jeżeli nie jst realizowana usł]ga t€nspońowa;
4) organizowanie impr€ź h]rystycuńych na tefiorium pańsiw eurcp€Fkth $rymienionych w ałąaniku do ro4orząozenia z wykorrysraniem innego środka
tianspołtu niż transport lotnicł w ramach pżewozu cżarterowego 2 wyłąaeniem oĘaniżo$;ania imprez turysłc7nych na terytoium państw;.ją.lch
lądową granĘ ż Rż€.ąpospoliĘ Folską, a W przypadku F€deracji Rosiskiej - w óóie obwodu kaiiningEd;kióo, 'o", * iJńii",,ił"..v*.polit"l
Polskjej, jeżell jeśtrcaliżowana u5łU9a hansportowa;
5) organabwanie imprcz furystycżnych na teMolium państw eurcp€jskich ltymienionych W załąaniku do mzporżądzenia, jeżeli nie jest rcaliżowana usluqa
Eanspoltowa, 2 wyłącżeni€m organiżowania imprez turystycżnych na tełtonum państw mających lądową gńnici ż Rrąiąpo§poliĘ Polską, a w prapadńl
Fedeacji Rosyjskiej - W obrębie obwodu kalininqGdzkiego, oraz na tefiodum Rżeaypo§polilej Polskiej, jd€li nie j;st ,ealizdiłaia
t,"'i.poń*";
6} oĘanizowanie imprcż t!rystycznych na t.Molium państw mając}.ch ądową g6nicę z 82€.żąŃspoliĘ iÓ5Ę, a w prapadfu Fede6.ji
"sLga
ńosiskiej _ W obręb]e
obwodu kalining€dżki€o,
olaż na te.y,torium Rżecżypospolitej Polskiej, iezelijest rcaliro,ana uŚłu9jtmnspii.t""Ó;
7) o€anizowanie imprcz turysvc?nych na teMoriL]m państw mających lądową gnnicę z Rż€rżąpospoliĘ Pol§Ę, a w prłpadku F€deracji Rosyjskiel , w obrębie
obwodu ła]iningadzkieqo oraż na teMo U m Rże(łpospclitej Polskiej, jezeli nie jest realizowana usłriga traisporuiwj
i

Beneficjent Gwarancji:
Marszałek Woj€wódzhń,a Wielkopolskiego
Kaźdy Podróżny, któly zawarł umowę z Grupa Tso sp, z o. o.,
W okresie obowiązyrń/ania GWarancji.

Niniejsży
nie stanowi podstawy dla i,4arczałka województwa do wysĘpjenia z rosżażeniem, podsta\łą do źądan a żapłaty z Gwarancji
jest Wyłącżnie oryginał
nał Gwarancj] lub jej odpis potwierdzony pżez podmjoty, które ją poclpisały.
. ceMkat Wydaje
wydaje się na wniosek
Wniosek Wnioskodawcy
wnioskodań
jego uż},Wanie możliwe jest jedyn ie W przypadkU doręcżenia lYarszałkowi WojewÓdżtwa oryginału gwarancji.
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