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ROYAL TRAVEL KORZENIOWS 

Przedmiotem gwarancji jest: 
-zapfata kwoty niezbt:dnej na pokrycie koszt6w kontynuacjl lmprezy turys�cznej lub koszt6w po�ro� 
do kraju, obejmuJc1cych w szczeg61nosd koszty transportu I zakwaterowania, w tym takie, w 
uzasadnionej wysokosd, koszty poniesione przez podnSinych, w przypadku gdy Zleceniodawca, wbrew 
obowic1zkowi, nie zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu; \ 
-zwrot wptat wniesionych tytufem zapfaty za imprez� turystycznc1 lub kaidct oplaconc1 ustugE: 
przedsit:biorcy ufatwiaJc1cemu nabywanie powlc1zanych usfug turystycznych� w przypadku gdy z 
przyczyn dotyezctcych Zleceniodawcy lub os6b, kt6re dziataJc1 w jego. imlenlu, lmpreza turystyczna lub 
kt6rakolwiek opta�na ustuga przedsit:biorcy utatwiajc1cemu nabywanle \ powic1zanych ustug 
turystycznych nie zostafa lub nie zostanie zrealizowana, \ 
-zwrot cz�d wpfat wniesionych tytutem zapfaty za lmprez� turystycznc1, odpowladaJc1Cc1 a�sd imprezy 
turystycznej lub za kaidct ustug� optaconc1 przedsi�biorcy utatwiajc1cemu nabywanie' powic1zanych usfug 
turystycznych odpowiadaJc1Cc1 cz-:sd usfugi, kt6ra nie zostafa lub nie zostanle zrealizowana z przyayn 
dotyczc1cych Zleceniodawcy lub os6b, ktore dziafajc1 w jego lmleniu. \ 
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SIGN t IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpleczen S.A. 
potwierdza ninlejszym udzielenie gwarancji ubezpleczenioweJ turystyanej 

o numerze M 524050 
watnej od 15.0�2023 r, do 14.04.2024 r, 

dotyczc1ceJ pokryda koszt6w. powrotu klient6w do kraju, 
a talde zwrotu wptat wniesionych przez klient6w 

za imprez� turystycznc1/powic1zane ustugl turystyczne 

• 

spefniaJc1cego wymogl 
Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych I powlc1zanych usfugach turystycznych 

(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2361) 
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/ Suma gwarancyjna �nosi 
/ 350.000,00 PLN 1 

co stanowi rownowartosc: kwoty 74.811,90 EURO (sfownie: siedemdziesiilt cztery tysiilce osiemset jedenascie 
90/100 EU�O) przeliczonc1 przy zastosowaniu kursu sredniego eGro ogloszonego przez Narodowy Bank Polski po 
raz pierws� w roku wystawienia gwarancji to jest w dniu 02.oi.2023 roku (1 EUR= 4,6784). l 
Z bo . / G ta be" . . . od . d . t I •. wyk j 21 o w1c1zan1a waran o Jmu1c1 poruzsze � zaje na a nosa ol)YWane przez eceniodewce: 

1) organizowanie lmprez turystyanych na terytorium par\stw europejsldch1wymlenlonych w zali!aniku do rozporzildzenla z wykorzystaniem innego 
�lea transportu nl! transport lotniay w ramach przewozu czarterowego z wyl�enlem organizowanla lmprez turystycznych na terytorium 
panstw maJ� lildowil granicE: z Rzeczijpospolitil Pols�. a w przypact1tu Federacjl Rosyjsldej • w obn:ble obwodu kaliningradzklego, oraz na 
tefytorium Rzeczypospolitej Polsklej, Jezeli jest realizowana usluga transportowa; 
organizowanie lmprez turystycznych na terytorium panstw europejsklch wymienionych w zali!CZ"iku do rozporzil(lzenla, jeieli nie jest realizowana 
ustuga transportowa, z wylijczeniem organizowanla imprez tury�ch na terytorium panstw maji!cych �OWil granicf: z Rz�pospoli� 
Pols�, a w przypadku Federacji Rosyjskiej • w obreble obwod:r;,u kallnlngradzklego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli nie jest 
realizowana usluga transportowa; 

3) organizowanie lmprez turystycznych na terytorium panstw maj lil(lowil gran� z Rz'<7ilpospoli� Pols�, a w przypadku Federacji Rosyjsldej 
• w ob�e obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzecivi>ospolitej Polsklej, Jezeli jest reallzowana usluga transportowa; 

4) organizowanle imprez turystycznych na terytorlum par\stw maMC'f(h lil(IOWil gran� z Rzeailpospol� Pols�, aw przypadku Federacjl Rosyjskiej 
• w obn:ble obwodu kalinlngradzkiego oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jezeli nle jest reallzowana usluga transportowa; 

I· .. I 
Benefitjent Gwarang1: I 

/ Marszalek Woj,w6dztwa Malopolskiego ,I 
Kai:dy P�droi:ny, kt6ry zawarl umowe z1ROYAL TRAVEL KORZENIOWSKA SYLWIA, w okresie 

' obowi4zywania Gwarantji. / ., 
. 

W imleniu SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. I 
zy 'rownik ds. ch Klientow 

I . . 
Nlnlej� Certyfikat nie stanowl podstawy dla Marszaf�;:'oJew6dztwa do �plenla z roszczenlem. Podstaw� do i�danla zaptaty z Gwaral)Cjl 
Jest wyt4cznle oryglnaf Gwarancjl lub Jej odpls potwie ny przez podmloty, kt6re j� podplsaly. Certyfikat wydaje sl� na wnlosek Wnloskodawcy I 
Jego utywanie moiliwe Jest Jedynle w przypadku dor�enla Marszalkowl Wojew6dztwa oryglnalu gwarancjl. , . . . 
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https://v3.camscanner.com/user/download

