Verzekeringscertificaat / Insurance Certificate
Neem deze mee tijdens uw reis , samen met uw persoonlijke documenten. /
Please take it with you on your trip, together with your personal documents.

Certificaatnummer / Certificate Number

2600236921
Verzekeraar
/ Insurer

Colonnade Insurance Société Verzekerde

Lara Farrell

persoon
/ Insured
Person

Anonyme
Vestiging in Polen
Ulica Marszałkowska 111
00-102 Warschau
NIP: 107-00-38-451

Deze certificaat vormt een bevestiging van de verzekeringsdekking die wordt toegekend aan personen die
verzekerd zijn onder de groepsverzekering en hun reis annuleren in het geval van een noodsituatie. / This
certificate constitutes a confirmation of insurance coverage being granted to person/persons insured under group
insurance costs of trip cancellation in emergency situation.
Deze certificaat vormt een bevestiging van de dekking van de persoon of personen die beschikken over een
groepsverzekering gedurende zijn/hun buitenlandse reis. / This certificate constitutes a confirmation of insurance
coverage being granted to person/persons insured under group insurance during such person's / persons' journey.
In geval van nood kunt u bellen naar de Colonnade-hulplijn +48 22 483 39 71. Deel de voor- en achternaam van
de verzekerde(n) en het certificaatnummer mee aan de consultant om het identificatieproces te versnellen. De
service wordt in het Pools of in het Engels aangeboden. / In case of emergency, the Insured Person(s) can use
Assistance Center number +48 22 483 39 71. 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 or English language.
UHet verzekeringscontract valt onder de Poolse wet. / The insurance contract shall be governed by the Polish law.

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

Mrs. Lara Farrell (09.11.2003)

Geldigheid van de
verzekering

van / from 13.05.2019

tot / to31.05.2019

/ Insurance period:

Afgiftedatum

13.05.2019

/ Issuing date:

Premium / Premium
Verzekeringspremie

40.00 EUR

/ Insurance premium:

Totale reiskosten die door de

1000.00 EUR

verzekering worden gedekt:

STREKKING VAN DE VERZEKERING EN VERZEKERD BEDRAG / SCOPE OF
INSURANCE AND SUM INSURED

Annuleringsverzekering in noodsituaties voor vliegtickets, treinkaartjes, bustickets en
hotelreserveringen / Air ticket, train ticket, bus ticket, hotel reservation cancellation
insurance in emergency situation
tot € 5 000 / up to € 5 000

Het collectieve reisverzekeringscontract werd afgesloten op 12 december 2018 door
“Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce” en “eSky.pl SA” op basis van de Algemene
Voorwaarden van de groepsverzekering t.b.v. annulering in geval van noodsituaties,
goedgekeurd op 10 december 2018 door de directeur van “Colonnade Insurance Société
Anonyme Branch” in Polen. / The group travel insurance contract was concluded on December 12th,
2018 between 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 December 10th, 2018 by the director of Colonnade Insurance Société Anonyme
Branch in Poland.
Geschillen, die voortkomen uit deze overeenkomst, zullen worden behandeld volgens de
Poolse wet en kunnen worden afgedwongen voor de rechtbanken van de algemene jurisdictie of
voor de rechtbank van de vestigingsplaats / woonplaats van de verzekeringnemer, de
verzekerde, de begunstigde of de erfgenamen van de verzekerde of begunstigde. / 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.
PDe entiteit, die bevoegd is om buitengerechtelijke procedures uit te voeren met betrekking tot

een dispuut in 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 voor deze groepsverzekering is “We Care Insurance Sp. z o.o.” met het
hoofdkantoor op adres: Murckowska 14A, 40-265 in Katowice. / 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.
De verzekeringsagent voor deze groepsverzekering is “We Care Insurance Sp. z o.o.” met het
hoofdkantoor op adres: Murckowska 14A, 40-265 in Katowice. De beheerder van persoonlijke
gegevens is “Colonnade Insurance S.A.”, die activiteiten uitvoert in Polen via zijn lokale kantoor
(hierna te noemen: Colonnade of de beheerder). De wettelijke basis en het doel van de
verwerking van persoonsgegevens is om een verzekeringsovereenkomst af te sluiten en te
voltooien, inclusief de naleving van de wettelijke verplichting van Colonnade om een
verzekeringsrisico te beoordelen en de behoeften en geschiktheid te beoordelen van het
aangeboden product. In het geval van het afsluiten van een contract via het internet worden de
verstrekte gegevens geautomatiseerd of geprofileerd verwerkt, d.w.z. zonder menselijke
tussenkomst. Het verstrekken van persoonlijke gegevens is nodig voor het afsluiten en
voltooien van een verzekeringsovereenkomst en voor het nakomen van de wettelijke
verplichtingen van Colonnade. Het is niet mogelijk om een verzekeringsovereenkomst te sluiten
zonder dat er persoonsgegevens verstrekt worden. Het verstrekken van een telefoonnummer en
een e-mailadres is vrijwillig, tenzij dit nodig is voor de levering van een verzekeringsdossier. De
Algemene Verzekeringsvoorwaarden bevatten volledige informatie over de verantwoordelijke,
die de verwerking van persoonsgegevens verzorgd, de doeleinden van de verwerking van
persoonsgegevens, de legitieme doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens, de
ontvangers van persoonsgegevens, de overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese
Economische Ruimte, de duur van de verwerking van persoonsgegevens, het bestaan van
geautomatiseerde besluitvorming, het recht om een klacht bij de toezichthoudende autoriteit in
te dienen, het verplichte of vrijwillige karakter van de levering van specifieke persoonsgegevens
en het recht op toegang tot persoonlijke gegevens. Daarnaast bevatten de Algemene
Verzekeringsvoorwaarden informatie m.b.t. de mogelijkheid tot correctie, verwijdering of
beperking van de verwerking van persoonsgegevens en het recht om bezwaar te maken
hiertegen, evenals het recht om gegevens over te dragen en het recht om de gegeven
toestemming van verwerking van persoonsgegevens te herroepen. / The administrator of personal
data is Colonnade Insurance S.A., carrying out operations in Poland through its local office (hereinafter:
Colonnade or the Administrator). The legal basis and purpose of the processing of personal data is to
take action prior to the conclusion and completion of an insurance contract, including the fulfilment of
Colonnade's legal obligation to assess an insurance risk and to assess the needs (adequacy of the
product offered). In the case of concluding a contract via the internet the provided data will be
processed in an automated or profiled way, i.e. without human intervention. Supply of personal data is
necessary for the conclusion and completion of an insurance agreement and for the fulfilment of
Colonnade's legal obligations. It is not possible to conclude an insurance agreement without supplying
personal data. Supplying a telephone number and an email address is voluntary, unless it is necessary
for the delivery of an insurance file. The General Insurance Terms and Conditions provide full
information about the personal data controller, the purposes of the processing of personal data, the
legitimate purposes of the processing of personal data, the categories of recipients of personal data,
the transfer of data outside the European Economic Area, the duration of the processing of personal
data, the existence of automated decision-making, the right to lodge a complaint with the supervisory
authority, the mandatory or voluntary nature of supply of specific items of personal data, the right of
access to personal data, the possibility of its correction, deletion or restriction of the processing, or the
right to object to the processing, as well as the right to transfer data and the right to withdraw one's
consent

