
Verzekeringscertificaat / Insurance Certificate

Reisverzekering / Travel Insurance

Verzekeraar
/ Insurer

Colonnade Insurance Société Anonyme 

Vestiging in Polen

Ulica Marszałkowska 111 

00-102 Warschau 

NIP: 107-00-38-451

Certificaatnummer
/ Certificate Number

2600625110

Dit certificaat is een bevestiging van de verzekeringsdekking die wordt verleend aan de persoon / personen die
zijn verzekerd door een groepsverzekering tijdens de binnenlandse reis van deze persoon / personen. / This

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

insurance for domestic trips during such person's / persons' journey.

In geval van nood kunt u bellen naar de Colonnade-hulplijn +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.

Deel de voor- en achternaam van de verzekerde(n) en het certificaatnummer mee aan de consultant om het
identificatieproces te versnellen. De verzekerde service wordt aangeboden in het Pools, Engels en Spaans. / 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.

Het 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):

Dhr. Jan Kowalski (01.01.1999) 

Geldigheid van de verzekering
/ Insurance period:

van / from 03.09.2021  tot / to10.09.2021

Afgiftedatum
/ Issuing date:

15.10.2020



Ongevallenverzekering - letsel / Accident Insurance – injury to
health

€ 6 000

Ongevallenverzekering - overlijden / Accident Insurance - death € 6 000

Persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering - persoonlijk letsel  /
Private Liability Insurance - personal injuries

€ 200 000

Persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering - schade aan
objecten / Private Liability Insurance - damages to objects

€ 10 000

Verlies van bagage, diefstal of verzekering van schade /
Luggage Loss, Theft or Damage Insurance

€ 1 000

Vertraagde bagageverzekering / Delayed Luggage Insurance € 250 (meer dan 4 uur
vertraging / over 4h delay)

Vertraagde vluchtverzekering / Delayed Flight Insurance € 150 (meer dan 4 uur
vertraging / over 4h delay)

24 uur per dag assistentiecentrum / 24-hour Assistance Centre
call-duty service

+48 22 483 39 71

Het vervoer van de verzekerde naar het grondgebied van het
land, waar zich het permanente verblijf van de verzekerde zich
bevindt. / The Insured's transportation to the territory of the country
of permanent residence

Geen limiet / no limit

Premium / Premium

Verzekeringspremie
/ Insurance premium:

14.21 EUR

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

Medische transportkosten en bijstand: / Medical Transportation Costs and
Assistance:



Het vervoer van het stoffelijk overschot van de verzekerde. /
Transportation of mortal remains of the Insured

Geen limiet / no limit

Vervoer van familieleden, die in het geval van overlijden van de
verzekerde tijdens een reis de verzekerde begeleiden naar het
grondgebied van het land, waar zich het permanente verblijf
van de verzekerde zich bevindt. / Transport of family members
accompanying the Insured Person during on a trip to the territory of
the country of permanent residence of Insured Person in the event
of his death

Geen limiet / no limit

Dekking van vervoer en verblijfkosten van minderjarige
kinderen, die de verzekerde vergezellen tijdens een
buitenlandse reis / Transportation of minor children accompanying
the Insured in a foreign trip and covering the cost of their stay

€ 150 per dag Met een
maximum van 7 dagen /

per day for the maximum
of 7 days

Vervoer en verblijf van een persoon, die door de verzekering of
door de verzekerde is bepaald. / Transportation and stay of a
person called to the Insured or of another person indicated by the
Insured

€ 100 per dag Met een
maximum van 7 dagen /

per day for the maximum
of 7 days

Dekking van kosten van het vervoer en verblijf van een
persoon, die de verzekerde vergezelt tijdens de reis op het
grondgebied van het land, waar de verzekerde zijn permanente
verblijf heeft / Coverage of costs related to the stay and
transportation of a person accompanying the Insured during the trip
on the territory of the country of permanent residence

€ 100 per dag Met een
maximum van 7 dagen /

per day for the maximum
of 7 days

Assistentie bij een noodzakelijke eerdere terugkeer van de
verzekerde / Assistance in the event of the necessary earlier return
of the Insured

Geen limiet / no limit

Assistentie bij een noodzakelijke verlenging van de reis van de
verzekerde / Assistance in the event of the necessary prolongation
of the Insured’s trip

€ 100 per dag Met een
maximum van 3 dagen /

per day for the maximum
of 3 days

Levering van urgente informatie / Delivery of urgent information Geen limiet / no limit

Voortzetting van de geplande reis van de verzekerde /
Continuation of the Insured’s planned trip

Geen limiet / no limit

Waar bovenstaand de verzekerde som wordt gedefinieerd als "Geen limiet", betekent dit, dat de verzekeraar de
werkelijke kosten dekt tot het bedrag, dat overeenkomt met de werkelijke kosten voor het organiseren van een
dergelijke service door het assistentiecentrum. / 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.

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.
reisbescherming voor binnenlandse reizen, goedgekeurd op 6 maart 2020 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 for domestic trips approved on March 6th, 2020 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.

De 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 volledige informatie over de verwerking van persoonlijke gegevens, in het bijzonder over de rechten waarop
u recht heeft, vindt u in de Algemene verzekeringsvoorwaarden. We willen u er echter op wijzen dat persoonlijke
gegevens worden verwerkt door Colonnade Insurance SA Branch in Polen, met maatschappelijke zetel te
Warschau, straat Marszałkowska 111 (beheerder). De wettelijke grondslag voor de verwerking van
persoonsgegevens is de totstandkoming en uitvoering van het verzekeringscontract. Het verstrekken van
persoonsgegevens is noodzakelijk om de verzekeringsovereenkomst te sluiten, uit te voeren en om te voldoen
aan de wettelijke verplichtingen van Colonnade. Het verstrekken van een telefoonnummer is vrijwillig, evenals
het e-mailadres, tenzij het noodzakelijk 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 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.

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

Jan Kowalski
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