
Pojistná smlouva / Insurance Certificate

Pojištění storna cesty All Risk / All Risk Trip Cancellation Insurance

Pojistitel
/ Insurer

AXA Assistance
Inter Partner Assistance S.A. 
Polská Pobočka

Ulice Giełdowa 1 

01-211 Varšava 

IČ DPH: 108-00-06-955

Číslo smlouvy
/ Certificate Number

4509599833

Tento certifikát představuje potvrzení o pojistném krytí uděleném osobě / osobám pojištěným v rámci
skupinového pojištění v případě zrušení cesty. / This certificate constitutes a confirmation of insurance coverage

being granted to person/persons insured under group insurance in case of cancellation of the journey.

V případě nouze může pojištěná osoba/osoby použít asistenční linku +48 22 529 85 06, e-mail:
claims@axa-assistance.pl. / In case of emergency, the Insured Person(s) can use Assistance
Center number +48 22 529 85 06, claims@axa-assistance.pl.

Při kontaktu s konzultantem asistenční linky prosím uveďte jméno a příjmení pojištěné osoby spolu s číslem
pojistné smlouvy pro okamžitou identifikaci pojištěné osoby. Služby pojištěncům budou poskytovány v
polštině, angličtině nebo českém jazyce. / As you contact the helpline consultant, you should give the first name,

surname and insurance number of the Insured Person in order to promptly identify the Insured Person. The service of

the Insureds will be provided in Polish, English or Czech language.

Údaje o pojištění / Insurance details

Pojištěná osoba (datum
narození):
/ Insured person (date of birth):

Paní Anna Novak (12.10.1988) 

Datum platnosti pojištění
/ Insurance period:

od / from 24.02.2022  do / to 13.07.2022

Datum vydání
/ Issuing date:

23.02.2022

Pojistné / Premium



Zrušení cesty All Risk / All Risk Trip Cancellation refundace až do výše
pojistné částky pro

každého pojištěného /
refund up to insurance

sum for each insured
person

Pojistné
/ Insurance premium:

108,69 Kč

Celková částka pojištění pro každého pojištěnce / Insurance sum for each Insured
person

Paní Anna Novak 1 086,73 Kč

VARIANT I - ROZSAH POJIŠTĚNÍ / VARIANT I - SCOPE OF INSURANCE

Smlouva o skupinovém cestovním pojištění byla uzavřena 11. března 2020 mezi pobočkou Inter Partner
Assistance S.A. v Polsku a společností eSky.pl S.A. na základě Zvláštních pojistní podmínek Zrušení cesty All
Risk. / The group travel insurance contract was concluded on March 11th, 2020 between Inter Partner Assistance S.A.
Branch in Poland and eSky.pl S.A.. based on The Special Terms and Conditions of Trip Cancellation Insurance.

Spory ohledně pojistné smlouvy bude řešit příslušný soud podle ustanovení obecné příslušnosti nebo
příslušný soud podle místa pobytu nebo sídla Pojišťovatele, Pojištěného, Placené nebo Oprávněné osoby podle
pojistné smlouvy nebo dědice Oprávněné osoby podle pojistné smlouvy. / Disputes arising from the insurance
contract will be considered by the court competent according to the provisions of general jurisdiction or the court
competent for the place of residence or the registered office of the Policyholder, the Insured, the Beneficiary or the
Beneficiary under the insurance contract or the heir of the Insured or the heir of the Beneficiary under the insurance
contract.

Subjektem, který je oprávněn provádět mimosoudní řízení ve věcech řešení spotřebitelských sporů, je finanční
ombudsman (tzv. Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl). / The entity authorized to conduct out-of-court proceedings
regarding the resolution of consumer disputes is the Financial Ombudsman (www.rf.gov.pl).

Zprostředkovatelem tohoto druhu skupinového pojištění je společnost We Care Insurance Sp. z o.o. se sídlem
ve městě Katovice (40-265), ulice Murckowska 14A. Společnosť je správcem osobních údajů. Tyto údaje
zpracovává pro účely související s uzavřením a realizací pojistné smlouvy (pojišťovací agent) za podmínek
uvedených v odkazu https://sites.google.com/esky.com/wecareinsurance-privacypolicy / The insurance agent
servicing this group insurance is We Care Insurance Sp. z o.o. with headquarters in Katowice (40-265), at Murckowska

https://sites.google.com/esky.com/wecareinsurance-privacypolicy


street 14A. Acting as a data controller, processes personal data for the purposes related to the conclusion and
implementation of the insurance contract (insurance agent) on the terms specified in the link
https://sites.google.com/esky.com/wecareinsurance-privacypolicy

Úplné informace o zpracování osobních údajů, zejména o právech, na která máte nárok, naleznete ve zvláštních
pojistných podmínkách. Informujeme Vás však, že osobní údaje budou zpracovány pobočkou Inter Partner
Assistance S.A. v Polsku (Administrátor). / Full information on the processing of personal data, in particular on the
rights to which you are entitled can be found in the Special Insurance Terms and Conditions. However, we would like to
inform you that personal data will be processed by Inter Partner Assistance S.A. Branch in Poland (Administrator). 

Subjekt, který platí pojistné / The entity paying the insurance premium

Anna Novák

https://sites.google.com/esky.com/wecareinsurance-privacypolicy
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