
Försäkringsbevis / Insurance Certificate

All Risk Avbeställningsförsäkring / All Risk Trip Cancellation Insurance

Försäkringsgivare
/ Insurer

AXA Assistance 
Inter Partner Assistance S.A. 
Filial i Polen

Giełdowa 1 

01-211 Warszawa 

Organisationsnummer: 108-00-06-955

Bevisets nummer
/ Certificate Number

4509601077

Detta certifikat är en bekräftelse på att person/personer som omfattas av gruppförsäkringen har beviljats
avbeställningsförsäkring vid en avbokad resa. / This certificate constitutes a confirmation of insurance coverage

being granted to person/persons insured under group insurance in case of cancellation of journey.

I nödfall kan de försäkrade personerna använda hjälplinje med nummer +48 22 529 85 06, e-
mail: claims@axa-assistance.pl. / In case of emergency, the Insured Person(s) can use Assistance
Center number +48 22 529 85 06, claims@axa-assistance.pl.

För att snabba på identifieringsprocessen, uppge för- och efternamn samt försäkringsnummer tillhörande den
försäkrade personen. De försäkrade kommer betjänas på polska, engelska eller tjeckiska. / As you contact

helpline consultant, you should give the first name, surname and 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 Czech language.

Försäkringsdetaljer / Insurance details

Försäkrad person
(födelsedatum):
/ Insured person (date of birth):

Herr Klenz Klenz (01.02.2002) 

Försäkringsperiod:
/ Insurance period:

från / from 25.02.2022  till / to 22.07.2022

Datum för utfärdande
/ Issuing date:

24.02.2022

Premie / Premium



All Risk Avbeställningsförsäkring / All Risk Trip Cancellation återbetalning upp till
försäkringsbeloppet för
varje försäkrad person /
refund up to insurance

sum for each insured
person

Försäkringspremie
/ Insurance premium:

86,01 kr

Försäkringsbelopp per försäkrad person / Insurance sum for each Insured person

Herr Klenz Klenz 860,16 kr

VARIANT I - FÖRSÄKRINGENS OMFATTNING / VARIANT I - SCOPE OF INSURANCE

Gruppförsäkringsavtalet tecknades den 11 mars 2020 mellan Inter Partner Assistance S.A. Filial i Polen och
eSky.pl S.A. enligt Särskilda Försäkringsvillkor för All Risk Avbeställningsförsäkring. / 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.
based on The Special Terms and Conditions of Trip Cancellation Insurance.

Avtalstvister ska prövas av domstol som är behörig enligt allmänna bestämmelser eller av behörig domstol på
den ort där försäkringsbolaget, den försäkrade (eller dennes arvingar), förmånstagaren eller berättigad part
enligt försäkringsavtalet (eller dennes arvingar) har hemvist eller säte. / 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.

Rzecznik finansowy (Ombudsmannen med ansvar för finansiella tjänster) är berättigad till hantering av
konsumenttvister (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).

Den försäkringsmäklare som ansvarar för denna gruppförsäkring är We Care Insurance Sp. z o.o. med säte i
Katowice (40-265), ul. Murckowska 14A. Försäkringsmäklaren fungerar som personuppgiftsansvarig och
behandlar personuppgifter för ändamål som möjliggör tecknande och utförande av försäkringsavtalet enligt de
bestämmelser som anges på webbsidan: 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


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

Fullständig information om behandling av dina personuppgifter, med särskild hänsyn till dina rättigheter finns i
Särskilda Försäkringsvillkor. Vi informerar emellertid att dina uppgifter kommer att behandlas av Inter Partner
Assistance S.A. Filial i Polen (Personuppgiftsansvarig). / 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).

Parten som betalar försäkringspremien / The entity paying the insurance premium

Klenz Klenz

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