Numer dowodu zabezpieczenia: 1.050.566
Organizator imprezy turystycznej: DERTOUR GmbH & Co. KG, z siedzibą Frankfurt nad Menem, Niemcy

Dowód zabezpieczenia imprezy turystycznej

zorganizowanej zgodnie z § 651 k niemieckiego kodeksu cywilnego
Niniejszy dowód zabezpieczenia jest ważny dla osoby dokonującej rezerwacji oraz dla wszystkich uczestników imprezy
turystycznej. Dowód zabezpieczenia zachowuje ważność do końca wykupionej imprezy turystycznej, maksymalnie jednak do
31 grudnia 2013 roku.
Niżej wymieniony podmiot, zabezpieczający wpłaty klientów gwarantuje wyżej wymienionemu organizatorowi imprezy
turystycznej wobec jej uczestników, że zwróci:
1. zapłaconą cenę imprezy turystycznej, jeśli świadczenia wchodzące w skład imprezy turystycznej nie będą mogły być
realizowane wskutek niewypłacalności albo otwarcia postępowania upadłościowego w sprawie majątku organizatora imprezy
turystycznej oraz
2. niezbędne nakłady, które podróżujący muszą ponieść wskutek niewypłacalności albo otwarcia postępowania
upadłościowego w sprawie majątku organizatora imprez turystycznych na podróż powrotną.
DRS Deutscher Reisepreis-Sicherungsverein VVaG,
z siedzibą w Monachium, Niemcy

Powyższa odpowiedzialność zabezpieczającego pieniądze klientów jest ograniczona. Odpowiada on za wszystkie kwoty, jakie
mają być przez niego zwrócone w danym roku, tylko do wysokości 110 mln Euro. Jeśli ta suma nie będzie wystarczająca dla
wszystkich podróżujących, kwota zwrotu zmniejsza się w stosunku, w jakim kwota łączna pozostaje do kwoty maksymalnej.
Zwrot wykonalnych kwot następuje dopiero po upływie roku (01.01 do 31.12),w którym wystąpił
przypadek ubezpieczenia.
Placówka likwidacji szkód: Europaeische Reiseversicherung AG, skrytka pocztowa 80 05 45, D-81605 Monachium,
Tel. +49 (0) 89 4166-1570, Telefax +49 (0) 89 4166 -2570
W razie zapytań prosimy o kontakt z: DRS, Deutscher Reisepreis-Sicherungsverein VVaG,
Verwaltung, Rosenheimer Strasse 116, D-81669 Monachium, Telefon: +49 (0) 89 4166-1500
Przewodniczący rady nadzorczej: Klaus Laepple
Zarząd: prof. Wolfgang Richter, Lothar Sturm
Siedziba spółki: Berlin (Sąd rejonowy Charlottenburg HR B 128319 B)

Uwaga: podróżujący zobowiązany jest udzielać informacji oraz okazywać dokumenty, które niezbędne są do
potwierdzenia uprawnienia do świadczenia. Ponieważ zgodnie z § 651k (1) nr 2 niemieckiego kodeksu cywilnego
zwracane są tylko niezbędne nakłady, podróżujący winien unikać wszelkich działań, które mogą prowadzić do
niewspółmiernego zwiększenia kosztów. Na stronie internetowej www.tip.de/register można sprawdzić, czy Państwa
organizator imprezy turystycznej wykupił ubezpieczenie w DRS.

