
SIGNAL IDUNA GD

CE RTYFIKAT
SIGNAL IDUNA Polska Towartystwo Ubezpieczei S.a.

potwierdza niniejszym udzielenie 9w.6ncji ubezpieczeniowej tu4,stycznej
o numene M 514709

wainej od 18.09.2018 r. do 17.09.2019 r.
dotyczEcej pokry€ia koszti6w powrotu klient6w do kaju,

. a tala€ zwrotu wplat wniesionych pr:ez klient6w
za impreze turystycznq/powlqzane uslugi turystyene

dla
,,Biuro Podr6iy ,,BRrTAS" sp, z o, o,
ul. Plac Lotnik6w 3,7O-4L4 Szczecin

spelniajQcego wymogi
Ustawy z dnia 24 listopada 2017 .. o imprezach brystyczny€h i powi4zanycn udugach turystycznych

(tj. Dz. U. z 20u f., poz. 2361)

P@dmloten 9@6ncji j6t:
-aprata kwoty niezbadnej na pokrycie koszt6w kontynuq,l Inp@y torystyenej lub ko*tiw powdtu do kdju,
obejmulecr.h w *e96ho&i koszv tdnsponu i zakwatorowania, w tym t rde, w ua$dnionej wysoko3.i, koszty
poniesiore pEd po<lr6rnFlrr w puypadku gdy zl@nloda@, wb€w obowiezkowi, nie apewnia t€j kontynuacji lub
tego r.wretu;-drot wplat wniesiony.h tytulen zaphty a iEprEza turystyena lub karda opra.ona usluge p@diiahiorcy
ulatwiajecem! Eby@nie powir4rych uslug turystyetry.h, w puypadk( gdy: pEyeyn dovaqcr.h zle@niodawq
|(b osdb, kt6rc dzi:tjt w jego inieniu, imprea turystyena lub kt6Ekolwiek op|a@na usluga paedsiebiorct
ulatwiajncemu nabywanie powiqanych G|{g torystyeny.h nie zosiala lub nio zostanie zre.libwan:,
-eret de&i wptdt mi*ionych Sulem zaplaty z. imprcze tlrystyena, odpowiadaiq.e qlici imprczt turystyenej
lqb za katdq osluge opla.onq pdedrlqblorct uratwi.jqcemu nabywanie powiazanyid uslug turystyenych
odpowiad.ja<n eesci uslugi kt6ra nie ,osta|. lub nie zostanie zrcallzoMna 2 przyayn dotye&y.h zle@niodaw.l
lub 66t kt6E dzi.laja w jeso imieniu.

Suma gwarancyjna wynosi
208 505,00 zt

co stanowl r6w.owartqia kwoty 50 00o euro (slownie euro: piqcdziesiqt tysiqca i OO/1OO EURO) pneliczonq
przy zastosowaniu kursu 6r€dni€go €uro ogloszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierursry w roku
wYstawienia gwarancji to jest w dniu 2stycznia 2018 roku (1EUR= 4,170121).

zobowiqzdnia Gwaranta obejmujq ponizsze rodzaje dzialalnosci wykonywane peez ZleceniodawcQ:
1) olqaiewanie imprez turystydny.h na terytorium pa'isN pozeutopeFki.h z wykodystanhm innego {rcdk tEnsportu ni2 tranepoft lotnczy w

nma.h prew@u @'tedwego;
2) oqan d.n e impE turystyenych na te4,toium paistw polaeuropejskich, le e I nle le( rcall@ana uduga t6nspo.tosa;
3) orcan bwan e mp€z turystyenych na terytor um painw eurcpejsk ch z wykoruystaniem inneqo 4rcdka t.ansportu nt t ansrort lotn czych w

rma.h Few@u tlrystytznych na krttorrum paas6{ malqcyth qdowq granice z
Rzeqpospolita Pols*q, a w przypadku Federacl RoEjskiej w obrqbie obwodu kariningGdzkiego, 06z na r€rytor um R.reeyp6goritej Por5k ej,
Fielr J6t rea zowam usllqa tansportowa;

4) o4anEowane impdz turystyenych na teryto,ium pahst'r eurcp€Fkchi jeltLi nie j61 .ealbwana usruqa taNportowa, u wyraaenem
o4antowania imprez turysryanKrr na terytorun parrstrv majacyth rqdowa g.anice z tueeaposporih Poska, a w pr4tadku F€deracj
Rosyiskiej - s ob(ble obwodu kal ninqrad,ki.qo, oraz na terltoriufr tue@nos9olitej ro6kiej, je2eli nie je* rcalizowana usruqa tGnspo,towa;

s) oEan zowan e imp@ tu.ysryeny.h n a terytor um pa 
'ls!v 

majqcych 4dowq gcn ce z Ru eeapospolita Pokka, a w pnypadku Federacj i Rosyjsk et
- w obEbie obwodu kzlin nqraizkiego, ora: na tef^or um Rze.2ypospol iel Po sk ej, jeteri jest Gar zosana usluga kansportc €;

6) olgan b$n e impld tury$yony.h na terybr um paisM m4lc}th r4d@a o6n ce z R4eapospd t4 Porska, a w prapadku Federacji Rosyj5k ej
w obGbie obwodu |.lin nqGdzkieqo oEz na terytof um Rzeqypospolitej Pols*iej, jete I nre jest rcaltowana usluqa tansportowaj

Benef icjent Gwarancji:
Marszalek Wojew6dztwa Zachodniopomorskiego

Ka2dy Podr62ny, kt6ry zawarl umowq z ,,Biuro Podr6iy 
"BRITAS" 

sp. z o. o.,
w okresie obowiqzywania cwarancji.

SIGNAL IDUNA POISKA TU S.A.
ds. Kluczowch Klient6w

cwabndi tub jaj odps Ftu edzony pna podmioty, kiite )4 @piery. ceMk t wydale sh e mro*k wn Gkodawy i teso utEnLe morire lest Je.ynre w
pr4padku donden a NaBanow woj


