
Πιστοποιητικό ασφάλειας  / Insurance Certificate

Ασφάλιση ακύρωσης ταξιδιού / Trip Cancellation Insurance

Ασφαλιστικός φορέας
/ Insurer

Colonnade Ασφαλιστική Α.Ε. 
Υποκατάστημα στην Πολωνία

Marszałkowska st. 111 

00-102 Βαρσοβία 

ΕΕΠ: 107-00-38-451

Αριθμός πιστοποιητικού
/ Certificate Number

4600607592

Το παρόν πιστοποιητικό αποτελεί επιβεβαίωση της ασφαλιστικής κάλυψης που χορηγείται σε άτομο(α) που
ασφαλίζεται στο πλαίσιο της ομαδικής ασφάλειας για τη διάρκεια του ταξιδιού του. / This certificate constitutes a

confirmation of insurance coverage being granted to person/persons insured under group insurance costs of trip

cancellation in emergency situation.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο Ασφαλιζόμενος(οι) μπορεί να χρησιμοποιήσει τη γραμμή
του Κέντρου Βοήθειας, καλώντας στο +48 22 483 39 71, email: travelclaims@colonnade.pl. / In
case of emergency, the Insured Person(s) can use Assistance Center number +48 22 483 39 71, e-
mail: travelclaims@colonnade.pl.

Όταν επικοινωνήσετε με τον σύμβουλο της Colonnade στη γραμμή βοήθειας, θα πρέπει να δώσετε το όνομα,
το επώνυμο και τον αριθμό ασφάλισης του Ασφαλιζόμενου, προκειμένου να γίνει αμέσως η ταυτοποίηση του
Ασφαλιζόμενου. Η εξυπηρέτηση των Ασφαλιζόμενων θα παρασχεθεί στα πολωνικά, τα αγγλικά ή τα
ισπανικά. / As you contact the Colonnade 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 Spanish language.

Το ασφαλιστήριο συμβόλαιο διέπεται από το πολωνικό δίκαιο. / The insurance contract shall be governed by the

Polish law.

Στοιχεία ασφάλισης / Insurance details

Ασφαλιζόμενος (ημερομηνία
γέννησης)
Insured person (date of birth):

Κα Jan Kowalski (01.01.2020) 

Διάρκεια ασφάλισης
/ Insurance period:

από / from 10.09.2020  έως / to 09.04.2021

Ημερομηνία έκδοσης
/ Issuing date:

10.09.2020



Ασφάλιση ακύρωσης λόγω επείγουσων περιστάσεων
αεροπορικών εισιτηρίων, σιδηροδρομικών εισιτηρίων,
λεωφορειακών εισιτηρίων, ξενοδοχειακών κρατήσεων / Air
ticket, train ticket, bus ticket, hotel reservation cancellation insurance
in emergency situation

Ασφάλιστρο / Premium

Ασφάλιστρο
/ Insurance Premium

60.00 EUR

Συνολικό καλυπτόμενο
κόστος ταξιδιού για όλους
τους ασφαλιζόμενους
συγκεντρωτικά:
/Total trip cost covered by the
insurance for all insureds
together:

1500.00 EUR

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ / SCOPE OF INSURANCE AND SUM
INSURED

Η σύναψη του ταξιδιωτικού συμβολαίου ομαδικής ασφάλισης πραγματοποιήθηκε την 12η Δεκεμβρίου του 2018
μεταξύ της Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce και της eSky.pl S.A, βάσει των εγκριθέντων την 10η
Δεκεμβρίου του 2018 υπό της διεύθυνσης του επί πολωνικού εδάφους υποκαταστήματος της Colonnade
Insurance Société Anonyme Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων της Ομαδικής Ασφάλισης Travel Protect® για
έξοδα ακύρωσης ταξιδιού λόγω επείγουσων περιστάσεων. / The group travel insurance contract was concluded on
12th December 2018 beetwen Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce and eSky.pl S.A based on The General
Terms and Conditions of Group insurance Travel Protect costs of trip cancellation in emergency situation approved on
10th December 2018 by the director of Colonnade Insurance Société Anonyme Branch in Poland.

Τυχόν διαφορές που προκύπτουν από το τρέχον Συμφωνητικό πρέπει να εξετάζονται σύμφωνα με το πολωνικό
δίκαιο και δύναται να επιλύονται ενώπιον δικαστηρίων γενικής δικαιοδοσίας ή ενώπιον δικαστηρίου του τόπου
εγκατάστασης/της κατοικίας του Λήπτη της ασφάλισης, του Ασφαλισμένου, του Δικαιούχου ή των κληρονόμων
του Ασφαλισμένου/Δικαιούχου. / Disputes arising out of this Agreement shall be dealt with according to the Polish law
and may be enforced before the courts of the general jurisdiction or before the court of the place of
establishment/domicile of the Policyholder, the Insured, or the Beneficiary or the heirs of the Insured or the Beneficiary.

Το νομικό πρόσωπο που κατέχει την εξουσιοδότηση να διενεργεί εξωδικαστικές διαδικασίες σχετικά με την
επίλυση καταναλωτικών διαφορών είναι ο Χρηματοοικονομικός Διαμεσολαβητής (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).



Ο ασφαλιστικός πράκτορας που εξυπηρετεί την τρέχουσα ομαδική ασφάλιση είναι ο We Care Insurance Sp. z
o.o. με έδρα το Κατοβίτσε και διεύθυνση τη Murckowska 14A, 40-265. / The insurance agent servicing this group
insurance is We Care Insurance Sp. z o.o. with headquarters in Katowice (40-265), at Murckowska street 14A.

Όλες τις πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, και συγκεκριμένα όσον
αφορά τα δικαιώματα που διατηρείτε, μπορείτε να τις βρείτε στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις
Ασφάλισης. Ωστόσο, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων θα
πραγματοποιηθεί από το επί πολωνικού εδάφους κατάστημα της εταιρείας Colonnade Insurance S.A.
(Διαχειρίστρια), το οποίο εδρεύει στη Βαρσοβία επί της οδού Marszałkowska 111. Η νομική βάση για την
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι η ολοκλήρωση και η εκτέλεση του ασφαλιστήριου
συμβολαίου. Η παροχή των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση και την εκτέλεση
του ασφαλιστήριου συμβολαίου καθώς και για την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων της Colonnade. Η
παροχή τηλεφωνικού αριθμού, καθώς και ηλεκτρονικής διεύθυνσης, είναι προαιρετική, εκτός και αν είναι
απαραίτητη για την παροχή εγγράφων τεκμηρίωσης. / Full information on the processing of personal data, in
particular on the rights to which you are entitled can be found in the General Insurance Terms and Conditions. However,
we would like to inform you that personal data will be processed by Colonnade Insurance S.A. Branch in Poland with its
registered office in Warsaw at 111 Marszałkowska Street (Administrator). The legal basis for the processing of personal
data is the conclusion and execution of the insurance contract. Providing personal data is necessary to conclude and
perform the insurance agreement and fulfil the legal obligations of Colonnade. The provision of a telephone number is
voluntary, as is the e-mail address, unless it is necessary to provide insurance documentation.

Η οντότητα που πληρώνει το ασφάλιστρο / The entity paying the insurance
premium

Jan Kowalski
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