
Certificatul de asigurare / Insurance Certificate

Asigurare de călătorie / Travel Insurance

Asiguratorul
/ Insurer

Colonnade Insurance Société Anonyme 

Filiala din Polonia

str. Prosta 67 

00-838 Varșovia 

NIP/VAT: 107-00-38-451

Număr Certificat
/ Certificate Number

3300837486

Acest certificat constituie o confirmare a acoperirii asigurării, se acordă persoanei/persoanelor asigurate prin
intermediul asigurării de grup, în timpul călătoriei în străinătate a persoanei/persoanelor respective. / This

certificate constitutes a confirmation of insurance coverage being granted to person/persons insured under group

insurance during such person's / persons' foreign journey.

În caz de urgență, Persoana Asigurată poate folosi numărul de la Centrul de Asistență, + 48 22
483 39 71, e-mail: 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.

Când discutați cu consultantul, comunicați numele complet și numărul de asigurare al Asiguratului pentru a
putea identifica în mod corect Persoana Asigurată. Serviciul Asiguraților va fi oferit în poloneză, engleză sau
spaniolă. / 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.

Contractul de asigurare este guvernat de legea poloneză în vigoare. / The insurance contract shall be governed by

the Polish law.

Detaliile Asigurării / Insurance details

Persoana asigurată (data
nașterii):
/ Insured person (date of birth):

Dl John Smith (28.01.2021) 

Perioada de asigurare:
/ Insurance period:

de la / from 09.09.2022  până la / to 09.09.2022

Data de emitere
/ Issuing date:

17.08.2022



Asigurare Costuri Tratamente Medicale și Asistență, inclusiv
contractarea COVID-19 / Medical Treatment Costs and Assistance
Insurance, including contracting COVID-19

€300.000

Asigurare în Caz de Accident – probleme de sănătate / Sublimit
for medical costs and assistance due to aggravation of chronic
diseases

€100.000

Asigurare în Caz de Accident – probleme de sănătate / Accident
Insurance - injury to health

Asigurare în Caz de Accident – deces / Accident Insurance –
death

€10.000

Asigurare de Răspundere Civilă – vătămare corporală / Personal
Liability Insurance – personal injury

€200.000

Asigurare de Răspundere Civilă – daune asupra proprietăților /
Personal Liability Insurance – damage to property

€100.000

Asigurarea bagajului / Luggage Insurance €1.000

Asigurare în Caz de Întârziere a Zborului / Delayed Luggage
Insurance

€300 (o întârziere mai mare
de 4 ore) / (a delay in

excess of 4 hours)

Asigurare în Caz de Întârziere a Zborului / Delayed Flight
Insurance

€300 (o întârziere mai mare
de 4 ore) / (a delay in

excess of 4 hours)

Asigurarea banilor retrași de la ATM / Insurance of cash
withdrawn from an ATM

€200

Premium / Premium

Prima de asigurare
/ Insurance premium:

1,92 €

ACOPERIREA ASIGURĂRII ȘI SUMA ASIGURATĂ / SCOPE OF INSURANCE AND
SUM INSURED

€10.000



Asigurarea bunurilor mobile / Insurance of movable property €5.000

Asigurare ȋn caz de pierdere a zborului / Missed Flight Insurance €200

Asigurare ȋmpotriva pierderii documentelor de călătorie /
Insurance against Loss of Travel Documents

€200

Asigurarea mijloacelor de plată / Insurance of Means of Payment €200

Asigurarea de întrerupere a călătoriei / Travel Interruption
Insurance

€1.000

Centrul de Asistență 24/7 / 24/7 Assistance Centre call-duty
service

+48 22 483 39 71

Transportul Persoanei Asigurate pe teritoriul țării sale de
reședință permanentă, inclusiv transportul în caz de infecţie
COVID-19 / The Insured Person’s transportation on the territory of
Insured Person country of permanent residence, including transport
in case of getting COVID-19 infection

Fără limită / No limit

Transportul rămășițelor pământeşti ale Persoanei Asigurate,
inclusiv transportul în caz de infecţie COVID-19 / Transportation
of mortal remains of the Insured Person, including transport in case
of getting COVID-19 infection

Fără limită / No limit

Transportul membrilor familiei care însoțeau Asiguratul în
călătoria în străinătate, în cazul decesului Asiguratului /
Transportation of family members accompanying the Insured Person
during a foreign trip in the event of the Insured Person’s death

Fără limită / No limit

Transportul copiilor minori ai Asiguratului și acoperirea șederii
acestora / Transportation of minor children of the Insured Person
and covering the cost of their stay

€ 150 pe zi, pentru
maximum 7 zile / €150 per
day for the maximum of 7

days

Transportul și șederea unui membru de familie al Asiguratului
sau a unei alte persoane indicate de către Asigurat /
Transportation and stay of a family member called to the Insured

€ 100 pe zi, pentru
maximum 7 zile / €100 per
day for the maximum of 7

ASISTENȚĂ / ASSISTANCE



Person or of another person indicated by the Insured Person days

Acoperirea costurilor de ședere și transport ale unei persoane
care însoțește Asiguratul într-o călătorie în străinătate /
Coverage of costs related to the stay and transportation of a person
accompanying the Insured Person in a foreign trip

€ 100 pe zi, pentru
maximum 7 zile / €100 per
day for the maximum of 7

days

Acoperirea costurilor căutării și salvării pe munte sau pe apă /
Coverage of costs of search and rescue in the mountains and at sea

€50.000

Rambursarea costurilor biletului de telescaun / Reimbursement
of the costs of a ski lift pass

€250

Îndemnizație în cazul închiderii pârtiei de schi / Benefit in the
event of ski run closure

€20 pe zi / €20 per day

Rambursarea costurilor de închiriere a echipamentului de schi /
Reimbursement of the costs of skiing equipment rental

€20 pe zi / €20 per day

Extinderea asigurării în cazuri de urgență / Extension of the
insurance cover in emergency cases

5 zile / 5 days

Asistență în cazul necesității întoarcerii timpurii a Asiguratului /
Assistance in the event of the necessary earlier return of the Insured
Person

Fără limită / No limit

Asistență în cazul prelungirii necesare a călătoriei Asiguratului /
Assistance in the event of the necessary prolongation of the Insured
Person’s trip

€150 pe zi, pentru
maximum 3 zile / €150 per
day for the maximum of 3

day

Asistență în cazul prelungirii necesare a călătoriei Asiguratului /
Continuation of the Insured Person’s planned trip

Fără limită / No limit

Livrarea de informații urgente / Delivery of urgent information Fără limită / No limit

Suport ȋn caz de carantină / Quarantine benefit €2.000

Costurile unui sejur prelungit în străinătate  / Costs of prolonged
stay abroad

150 EUR pe zi; costuri
suportate între a 3-a și a 7-
a zi; max. până la 600 EUR

/ €150 per day; costs
incurred from 3rd to 7th



day; max. up to €600

Șofer înlocuitor / Substitute driver €1.000

Rambursarea costurilor de parcare / Reimbursement of parking
costs

€100

Oriunde mai sus Suma Asigurată este definită ca „fără limită”, aceasta înseamnă că Asigurătorul acoperă
costurile efective până la valoarea sumei corespunzătoare costurilor de organizare a unui astfel de serviciu de
către Centrul de asistență. / Wherever above Sum Insured is defined as "no limit", this means that the Insurer covers
the actual costs up to the amount corresponding to the costs of organizing such a service by the Assistance Centre.

Sub rezerva prevederilor relevante din Termenii și condițiile generale de asigurare, asigurarea serviciilor de
asistență medicală și a cheltuielilor medicale este asigurată în întreaga lume, cu excepția țării de reședință
permanentă a Persoanei Asigurate și a țării în care Persoana Asigurată este cetăţean. / Subject to the relevant
provisions of the General Terms and Conditions of Insurance, insurance of medical expenses and medical treatment
assistance services are provided all over the world except for the country of permanent residence of the Insured Person
and the country of which the Insured Person is a citizen.

Zonele geografice / Geographical zones

Zona Internaţională – oriunde ȋn lume. / Zone Worldwide – anywhere in the world.

Contractul asigurării de călătorie de grup a fost încheiat pe 12 decembrie 2018 între Sucursala Colonnade
Insurance S.A din Polonia și eSky.pl S.A în baza Termenilor și condițiilor generale ale asigurării de Protecţie a
Călătoriei de grup ȋn străinătate aprobată la data de 17 Mai 2022 de către directorul Sucursalei Colonnade
Insurance Société Anonyme din Polonia. / The group travel insurance contract was concluded on December 12th,
2018 between Colonnade Insurance S.A. Branch in Poland and eSky.pl S.A. based on The General Terms and
Conditions of Group Travel Protect foreign travel insurance approved on May 17th, 2022 by the director of Colonnade
Insurance Société Anonyme Branch in Poland.

Litigiile care decurg din contractul de asigurare vor fi examinate de instanța competentă în conformitate cu
prevederile jurisdicției generale sau de instanța competentă din locul de reședință sau sediul social al
Deţinătorului poliţei de asigurare, Persoanei Asigurate, Beneficiarului sau Beneficiarului în temeiul contractului
de asigurare sau moștenitorul Persoanei Asigurate sau moștenitorul Beneficiarului conform contractului de
asigurare. / 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.

Entitatea autorizată să efectueze formalitățile din afara tribunalului privind rezolvarea disputelor clienților este
Financial 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).

Agentul de asigurare care servisează această asigurare de grup este We Care Insurance Sp. z o.o., cu sediul în
Katowice (40-265), pe strada Murckowska 14A. În calitate de operator de date, prelucrează datele cu caracter
personal în scopuri legate de încheierea și implementarea contractului de asigurare (agent de asigurări) în
condițiile prezentate la adresa 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

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


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

Informații complete cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, îndeosebi referitoare la drepturile
dvs., pot fi consultate în Termenii si condițiile generale privind asigurarea de călătorie. Pe de altă parte, vă
aducem la cunoștință că datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Colonnade Insurance S.A. Filiala
din Polonia, cu sediul social înregistrat la Varșovia, strada Prosta, nr. 67 (Administrator). Încheierea și
executarea contractului de asigurare constituie temeiul legal, în baza căruia sunt prelucrate datele cu caracter
personal. Comunicarea datelor cu caracter personal este necesară în vederea încheierii și executării clauzelor
contractului de asigurare, precum și a îndeplinirii obligațiilor contractuale ale societății Colonnade. Oferirea
unui număr de telefon, ca și în cazul adresei de e-mail, este benevolă, exceptând situațiile în care aceasta este
indispensabilă pentru furnizarea documentației de asigurare. / 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 67 Prosta 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.

Responsabil desemnat pentru plata primei de asigurare / The entity paying the
insurance premium

John Smith

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