
SIGNAL IDUNA 

CERTYFIKAT 
SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

potwierdza niniejszym udzielenie gwarancji ubezpieczeniowej turystycznej 
o numerze M 516609 

ważnej od 18.09.2019 r. do 17.09.2020 r. 
dotyczącej pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju, 

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

dla 

Biura Podróży „GRYF" 
spełniającego wymogi 

Ustawy z dnia 24 listopada 2017 t, o imprezach turystycznych I powlątanych usługach turystycznych 
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2361) 

Suma gwarancyjna wynosi 
470 000,00 zł 
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