
Biztosítási igazolás / Insurance Certificate

BASIC Utazáslemondási biztosítás / BASIC Trip Cancellation Insurance

Biztosító
/ Insurer

AXA Assistance 
Inter Partner Assistance S.A. 
Lengyelországi Fióktelepe

Giełdowa u. 1 

01-211 Varsó 

NIP/VAT: 108-00-06-955

Igazolás száma
/ Certificate Number

4400057578

Ez az igazolás a csoportos biztosításban biztosított személy/személyek biztosítási fedezetének igazolása az
utazás lemondása esetén. / This certificate constitutes a confirmation of insurance coverage being granted to

person/persons insured under group insurance in case of cancellation of journey.

Biztosítási esemény esetén a Biztosítottnak kárbejelentést kell küldenie a likwidacja@axa-
assistance.pl e-mail-címre. / In case of insured event, the Insured Person should send a claim
notification to email address: likwidacja@axa-assistance.pl.

A biztosítottak szolgáltatása lengyel, angol vagy cseh nyelven történik. / The service of the unsureds will be

provided in Polish, English or Czech language.

Biztosítási feltételek/Insurance details

Biztosított személy (születési
idő):
/ Insured person (date of birth):

Úr Viktor Viktor (14.08.1998) 

A biztosítás időtartama:
/ Insurance period:

29.12.2022-tól / from 09.02.2023 -ig / to

A kibocsátás ideje
/ Issuing date:

28.12.2022

Díj / Premium

Biztosítási díj
/ Insurance premium:

1 250,43 Ft



BASIC Utazáslemondási biztosítás / BASIC Trip Cancellation visszatérítés a biztosítási
összeg erejéig minden

biztosított után / refund up
to insurance sum for each

insured person

Biztosítási összeg biztosított személyenként / Insurance sum for each Insured
person

Úr Viktor Viktor 25 000,00 Ft

A BIZTOSÍTÁS HATÁLYA / SCOPE OF INSURANCE

A csoportos utasbiztosítási szerződés 2020. március 11-én jött létre az Inter Partner Assistance S.A.
lengyelországi fiókja és az eSky.pl S.A. között, és 2022.06.01-től a BASIC Utazáslemondási biztosítás
különleges feltételei mellékletét képezi. / 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. and annexed to The Special Terms and
Conditions of BASIC Trip Cancellation Insurance as of 01.06.2022.

A biztosítási szerződésből eredő jogvitákat az általános illetékesség rendelkezései szerint illetékes bíróság,
illetve a Szerződő, a Biztosított, a Kedvezményezett, illetve a biztosítási szerződés szerinti Kedvezményezett
lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes bíróság, ill. a Biztosított örököse vagy a Kedvezményezett biztosítási
szerződés szerinti örököse lakóhelye szerint illetékes bíróság bírálja el. / 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.

A fogyasztói jogviták rendezésére vonatkozó peren kívüli eljárások lefolytatására jogosult szervezet a Pénzügyi
Ombudsman (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).



A csoportos biztosítást kiszolgáló biztosítási ügynök a We Care Insurance Sp. z o.o. székhelye Katowice (40-
265), Murckowska utca 14A. Adatkezelőként eljárva a személyes adatokat a biztosítási szerződés megkötésével
és végrehajtásával kapcsolatos célokra (biztosítási megbízott) kezeli a
https://sites.google.com/esky.com/wecareinsurance-privacypolicy linken meghatározott feltételekkel. / 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. 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

A személyes adatok kezeléséről, különösen az Önt megillető jogokról a Különleges biztosítási feltételekben
olvashat. Szeretnénk azonban tájékoztatni, hogy a személyes adatokat az Inter Partner Assistance S.A.
lengyelországi fiókja (Adminisztrátor) dolgozza fel. A személyes adatok kezelésének jogalapja a biztosítási
szerződés megkötése és végrehajtása. A személyes adatok megadása a biztosítási szerződés megkötéséhez és
teljesítéséhez, valamint a biztosítási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges. A telefonszám megadása
önkéntes, csakúgy, mint az e-mail-cím, kivéve, ha szükséges a biztosítási dokumentációhoz. / 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). 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. The provision of a telephone number is voluntary, as is the e-mail
address, unless it is necessary to provide insurance documentation.

A biztosítási díjat fizető személy vagy szervezet / The entity paying the insurance
premium

Viktor Viktor

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