
Verzekeringscertificaat / Insurance Certificate

BASIC Reisannuleringsverzekering / BASIC Trip Cancellation Insurance

Verzekeraar
/ Insurer

AXA Assistance
Inter Partner Assistance S.A. 
Filiaal in Polen 

Giełdowa st. 1 

01-211 Warschau 

BTW nummer: 108-00-06-955

Certificaatnummer
/ Certificate Number

4400031326

Dit attest vormt een bevestiging van de verzekeringsdekking, die wordt verleend aan de persoon/personen, die
verzekerd zijn onder een groepsverzekering in geval van annulering van de reis. / This certificate constitutes a

confirmation of insurance coverage being granted to person/persons insured under group insurance in case of

cancellation of journey.

In geval van een verzekerde gebeurtenis dient de verzekerde een claimmelding te sturen naar
e-mailadres: likwidacja@axa-assistance.pl. / In case of insured event, the Insured Person should
send a claim notification to email address: likwidacja@axa-assistance.pl.

De service van de verzekering wordt aangeboden in het Pools, Engels of Tsjechisch. / The service of the

unsureds will be provided in Polish, English or Czech language.

Verzekeringsdetails / Insurance details

Geboortedatum van de
verzekerden:
/ Insured person (date of birth):

Dhr. Ian Ian (16.10.1997) 

Geldigheid van de verzekering
/ Insurance period:

van / from 01.12.2022  tot / to25.02.2023

Afgiftedatum
/ Issuing date:

30.11.2022



BASIC Reisannulering / BASIC Trip Cancellation restitutie tot het
verzekerde bedrag per

verzekerde / refund up to
insurance sum for each

insured person

Premium / Premium

Verzekeringspremie
/ Insurance premium:

€ 5,00

Verzekeringssom per verzekerde / Insurance sum for each Insured person

Dhr. Ian Ian € 100,00

DEKKING VAN DE VERZEKERING / SCOPE OF INSURANCE

Het groepsreisverzekeringscontract werd afgesloten op 11 maart 2020 tussen Inter Partner Assistance SA
Branch in Polen en eSky.pl SA. Het contract is per 01.06.2022 verbonden aan de bijzondere voorwaarden van de
BASIC Reisannuleringsverzekering. / 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.

Geschillen, die voortvloeien uit de verzekeringsovereenkomst, zullen worden behandeld door de rechtbank, die
bevoegd is volgens de bepalingen van de algemene bevoegdheid of de rechtbank, die bevoegd is voor de
woonplaats of de maatschappelijke zetel van de verzekeringnemer, de verzekerde, de begunstigde of de
begunstigde krachtens de verzekeringsovereenkomst of de erfgenaam van de verzekerde of de erfgenaam van
de begunstigde op grond van de verzekeringsovereenkomst. / 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.

De entiteit, die bevoegd is om buitengerechtelijke procedures te voeren met betrekking tot de beslechting van
consumentengeschillen, is de financiële 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).



De verzekeringsagent van deze groepsverzekering is We Care Insurance Sp. z oo met het hoofdkantoor gelegen
aan de Murckowska-straat 14A in Katowice (40-265). De verzekeringsagent verwerkt als
verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens voor de doeleinden, die verband houden met het sluiten en
uitvoeren van het verzekeringscontract (verzekeringsagent) onder de voorwaarden, die in de link worden
vermeld 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 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

Volledige informatie over de verwerking van persoonsgegevens, in het bijzonder over de rechten, waarop u
aanspraak kunt maken, vindt u in de bijzondere verzekeringsvoorwaarden. We willen u er echter op wijzen, dat
persoonlijke gegevens worden verwerkt door Inter Partner Assistance SA Branch in Polen (beheerder). De
rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens is het sluiten en uitvoeren van de
verzekeringsovereenkomst. Het verstrekken van persoonsgegevens is noodzakelijk om de
verzekeringsovereenkomst te sluiten en uit te voeren en om aan de wettelijke verplichtingen te voldoen. Het
verstrekken van een telefoonnummer is vrijwillig, evenals het e-mailadres, tenzij het nodig is om
verzekeringsdocumentatie te verstrekken. / 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.

De entiteit, die de verzekeringspremie betaalt / The entity paying the insurance
premium

Ian Ian

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