
SIGNAL IDUNA 

CERTYFIKAT 
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

potwierdza niniejszym udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej 
o numerze M 521079 

ważnej od 20 stycznia 2022 r. do 19 stycznia 2023 r. 
dotyczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju, 

a także zwrotu wpłat wniesionych przez klientów 
za Imprezę turystyczną/powiązane usługi turystyczne 

dla 
FUN WIND _PAWEŁ JĘDRZEJEWSKI 

spełniającego wymogi 
Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o Imprezach turystycznych I powiązanych usługach turystycznych 

(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2361) 

Przedmiotem gwarancji jest: 
-zapłata kwoty niezbędnej na pokrycie kosztów kontynuacji Imprezy turystycznej lub kosztów powrotu do 
kraju, obejmujących w szczególności koszty transportu i zakwaterowania, w tym także, w uzasadnionej 
wysokości, koszty poniesione przez podróżnych, w przypadku gdy Zleceniodawca, wbrew obowiązkowi, nie 
zapewnia tej kontynuacji lub tego powrotu; 
-zwrot wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub każdą opłaconą usługę 

przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych, w przypadku gdy z przyczyn 
dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu, impreza turystyczna lub którakolwiek 
opłacona usługa przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług turystycznych nie została lub 
nie zostanie zrealizowana, 
-zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za Imprezę turystyczną, odpowiadającą części imprezy 
turystycznej lub za każdą usługę opłaconą przedsiębiorcy ułatwiającemu nabywanie powiązanych usług 
turystycznych odpowiadającą części usługi, która nie została lub nie zostanie zrealizowana z przyczyn 
dotyczących Zleceniodawcy lub osób, które działają w jego imieniu. 

Suma gwarancyjna wynosi 
127 358,00 zł 

co stanowi równowartośt kwoty 28 000,00 EURO (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy 00/100 EURO) 
przeliczoną przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy 
w roku wystawienia gwarancji to jest w dniu 04.01.2021 roku (1 EUR = 4,5485 zł). 

Zobowiązania Gwaranta obejmują poniższe rodzaje działalności wykonywane przez Zleceniodawcę : 
1) organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia z wykorzystaniem innego 

środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego z wyłączeniem organizowania imprez turystycznych na terytorium 
państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji RosyJsklej - w obrębie obwodu kallnlngradzklego, oraz na 
terytorium Rzeczypospolitej Polsklej, Jeżeli Jest realizowana usługa transportowa; 

2) organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw europejskich wymienionych w załączniku do rozporządzenia, jeżeli nie jest realizowana 
usługa transportowa, z wyłączeniem organizowania Imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą 
Polską, a w przypadku Federacji Rosyjsklej - w obrębie obwodu kaliningradzkiego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polsklej, jeżeli nie jest 

realizowana usługa transportowa; 
3) organizowanie imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej 

- w obrębie obwodu kallningradzklego, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jest realizowana usługa transportowa; 
4) organizowanie Imprez turystycznych na terytorium państw mających lądową granicę z Rzecząpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej 

- w obrębie obwodu kalinlngradzklego oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Jeżeli nie Jest realizowana usługa transportowa; 

Beneficjent Gwarancji: 
Marszałek Województwa Mazowieckiego 

ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa 

Każdy Podróżny, który zawarł umowę z FUN WIND PAWEŁ JĘDRZEJEWSKI, 
w okresie obowiązywania Gwa~AL IDUNA Polska 

/ W imieniu SI(ffi&~~~$!ffl jf,U S.A. 
Starszy KięJg~i~~ł, ,.~.ffitł9Jj!nt6w 

Joanna Kurkus Joan ~ us 

Towarzystwo Ul>0Lpioczeń S.A. 
ul. Siedmiogrodzka 9, 01 -204 Warszawa 
lei. (22) 50-56-100, fax (22) 50-56-101 

NIP 583-27-50-112, lłogon 192566592 (09) 

Niniejszy Certyfikat n· nowi podstawy dla Marsza/ka Województwa do wystąpienia z roszczeniem. Podstawą do żądania 
zapłaty z Gwarancji est łącznie oryginał Gwarancji lub jej odpis potwierdzony przez podmioty, które ją podpisały. Certyfikat 
wydaje się na wnio k W ioskodawcy i jego używanie możliwe j est jedynie w przypadku doręczenia Marszałkowi Województwa 
oryginału gwarancji. 
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