
Verzekeringscertificaat / Insurance Certificate

All-Risk annulerings- / onderbrekingsverzekering / All Risk Trip
Cancellation/Interruption Insurance

Verzekeraar
/ Insurer

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

Prosta st. 68 

00-838 Warschau 

BTW nummer: 108-00-06-955

Certificaatnummer
/ Certificate Number

4509343794

Dit certificaat vormt een bevestiging van de verzekeringsdekking voor de persoon / personen die verzekerd zijn
in het kader van een groepsverzekering in geval van annulering / onderbreking van de buitenlandse reis. / This

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

insurance in case of cancellation/or interuption of foreign journey.

In geval van nood kunt u bellen naar de hulplijn tel. +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, e-mail: claims@axa-assistance.pl.

Indien de reis moet worden onderbroken, is de verzekerde verplicht om onmiddellijk
telefonisch contact op te nemen met het assistentiecentrum op +48 22 529 85 06(24/7
bereikbaar). De verzekeraar dient op de hoogte gebracht te worden van de gebeurtenis en dient
in de gelegenheid gesteld te worden om vervoer terug te regelen. / In case the Trip interrupt is
necessary, the Insured person is obliged to immediately call the Assistance Center at 24/7 +48 22 529
85 06 in order to notify the Insurer of the Insured event and enable him to organize return transport.

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 Tsjechisch.
/ 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.

Verzekeringsdetails / Insurance details

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

Mevr. Anna Nowak (06.06.1989) 

Geldigheid van de verzekering
/ Insurance period:

van / from 20.07.2021  tot / to31.08.2021



Annulering de reis / Trip Cancellation terugbetaling tot het
verzekerde bedrag voor

elke verzekerde / refund up
to insurance sum for each

insured person

Reisonderbreking / Trip Interruption Verzeker de kosten van
een retourticket tot een
bedrag van € 500, € 20

voor elke niet genoten dag,
maximaal € 160 / cover the

cost of return ticket up to €
500, € 20 for each unused

day, maximum € 160

Afgiftedatum
/ Issuing date:

19.07.2021

Premium / Premium

Verzekeringspremie
/ Insurance premium:

€ 12,08

Verzekeringssom per verzekerde / Insurance sum for each Insured person

Mevr. Anna Nowak € 100,68

VARIANT II - DEKKING VAN DE VERZEKERING / VARIANT II - SCOPE OF
INSURANCE

Het contract voor groepsreisverzekeringen werd op 11 maart 2020 gesloten tussen het Inter Partner Assistance
S.A. filiaal in Polen en eSky.pl S.A. op basis van de speciale voorwaarden van de annuleringsverzekering. / 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.

Geschillen die voortvloeien uit de verzekeringsovereenkomst zullen worden behandeld door de rechtbank die
bevoegd is volgens de bepalingen van de algemene jurisdictie of de rechtbank die bevoegd is voor de
woonplaats of de maatschappelijke zetel van de Verzekeringnemer, de Verzekerde, de Begunstigde of de
Begunstigde onder de verzekeringsovereenkomst of de erfgenaam van de Verzekerde of de erfgenaam van de
Begunstigde volgens het verzekeringscontract. / 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 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 persoonsgegevens, in het bijzonder over de rechten waar u
recht op heeft, vindt u in de bijzondere verzekeringsvoorwaarden. We willen u er echter op wijzen dat
persoonlijke gegevens worden verwerkt door Inter Partner Assistance SA Vestiging in Polen (beheerder). / 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).

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

Klenz Klenz
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