
Biztosítási igazolás / Insurance Certificate

Útlemondási biztosítás / Trip cancellation insurance

Biztosító
/ Insurer

Colonnade Insurance Société Anonyme 

Lengyelországi Fióktelepe

Prosta u. 67 

00-838 Varsó 

NIP/VAT: 107-00-38-451

Igazolás száma
/ Certificate Number

3400842505

Ez a tanúsítvány a vészhelyzetben történő útlemondás költségeire csoportosan biztosított személy / személyek
számára biztosított biztosítási fedezet megerősítését jelenti. / This certificate constitutes a confirmation of

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

emergency situation.

Vészhelyzetben a biztosított személy/személyek hívhatja/hívhatják az asszisztenciaszolgálat
telefonszámát: +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.

A hívás során a hívó fél beazonosítása érdekében meg kell adni a biztosított személy vezeték- és keresztnevét,
valamint a biztosítása számát. A Biztosítottak szolgáltatás lengyel, angol és spanyol nyelven lesz elérhető. / 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.

A biztosítási szerződést a lengyel jog szabályozza / The insurance contract shall be governed by the Polish law.

Biztosítási feltételek/Insurance details

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

Hölgy John Smith (16.04.2021) 

A biztosítás időtartama:
/ Insurance period:

31.08.2022-tól / from 09.09.2022 -ig / to

A kibocsátás ideje
/ Issuing date:

31.08.2022



Repülőjegy- és hotelfoglalás-lemondási biztosítás
vészhelyzetben / Air ticket, hotel reservation cancellation insurance
in emergency situation

Díj / Premium

Biztosítási díj
/ Insurance premium:

19,71 Ft

A biztosítás által fedezett
teljes úti költség az összes
biztosított számára
együttesen:
Total trip cost covered by the
insurance for all insureds
together:

500,00 Ft

BIZTOSÍTÁS KÖRE ÉS BIZTOSÍTÁSI ÖSSZEG / SCOPE OF INSURANCE AND SUM
INSURED

A csoportos utasbiztosítási szerződés megkötésére 2018. december 12-én került sor a Colonnade Insurance
S.A. Oddział w Polsce és az eSky.pl S.A között, a vészhelyzetben történő útlemondás költségeire vonatkozó
Csoportos Utasbiztosítás Általános Szerződési Feltételei alapján, amelyeket 2018. december 10-én a
lengyelországi Colonnade Insurance Société Anonyme Branch igazgatója hagyott jóvá. / 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.

Az e Szerződésből eredő vitákat a lengyel jog szerint kell kezelni, és az általános hatáskörrel rendelkező
bíróságok előtt, vagy a kötvénytulajdonos, a biztosított, vagy a kedvezményezett vagy a biztosított vagy a
kedvezményezett örököseinek székhelye/lakóhelye szerinti bíróság előtt lehet érvényesíteni. / 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.

A fogyasztói jogviták megoldására vonatkozó peren kívüli eljárások lefolytatására felhatalmazott 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).

Az e csoportos biztosítást szolgáltató biztosítási ügynök a We Care Insurance Sp. z o.o., amelynek székhelye
Katowicében (40-265) van a Murckowska utca 14A alatt található. Adatkezelőként eljárva a személyes adatokat a
biztosítási szerződés (biztosítási ügynök) megkötésével és végrehajtásával kapcsolatos célokra kezeli a
https://sites.google.com/esky.com/wecareinsurance-privacypolicy linken meghatározott feltételekkel. / The

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


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 feldolgozásával kapcsolatos teljes körű tájékoztatás, különös tekintettel az érvényes
jogokra az Általános Biztosítási Feltételek között található. Ettől függetlenül tájékoztatunk, hogy a személyes
adatokat a Colonnade Insurance SA kezeli. Székhelye Lengyelország, Varsó, Marszalkowska 111 (Adatkezelő). A
személyes adatok feldolgozásának jogi alapja a biztosítási szerződés megkötése és elvégzése. A személyes
adatok megadása kötelező a biztosítási szerződés megkötéséhez és végrehajtásához, valamint a jogi
kötelezettségek elvégzéséhez a Colonnade részéről. A telefonszám és az e-mail cím megadása önkéntes, kivéve
ha azok feltétlenül szükségesek a biztosítási dokumentumok továbbításához. / 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.

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

John Smith

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