
Försäkringsbevis / Insurance Certificate

Reseförsäkring / Travel Insurance

Försäkringsgivare
/ Insurer

Colonnade Insurance Société Anonyme 

Filial i Polen

Marszałkowska 111 

00-102 Warszawa 

Organisationsnummer: 107-00-38-451

Bevisets nummer
/ Certificate Number

2200691183

Detta bevis är en bekräftelse på att försäkringsskydd givits till personen/personerna försäkrade av
gruppförsäkringen för inrikesresor vid denna persons/dessa personers resa. / 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.

I nödfall kan de försäkrade personerna använda Colonnades hjälplinje med nummer +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.

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

Försäkringskontraktet regleras av polsk lag. / The insurance contract shall be governed by the Polish law.

Försäkringsdetaljer / Insurance details

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

Fru Anna Nowak (05.06.1985) 

Försäkringsperiod:
/ Insurance period:

från / from 28.10.2021  till / to 29.10.2021

Datum för utfärdande
/ Issuing date:

15.07.2021



Olycksfallsförsäkring: personskada / Accident Insurance – injury
to health

€ 6 000

Olycksfallsförsäkring: dödsfall / Accident Insurance - death € 6 000

Ansvarsförsäkring: personskador / Private Liability Insurance -
personal injuries

€ 200 000

Ansvarsförsäkring: sakskador / Private Liability Insurance -
damages to objects

€ 10 000

Bagageförsäkring som täcker stöld, förlust och skadat bagage /
Luggage Loss, Theft or Damage Insurance

€ 1 000

Bagageförsäkring: försenat bagage / Delayed Luggage Insurance € 250 (försening på mer än
4 timmar / over 4h delay)

Försäkring vid försenat flyg / Delayed Flight Insurance € 150 (försening på mer än
4 timmar / over 4h delay))

Assistanscenter, jourtelefon dygnet runt / 24-hour Assistance
Centre call-duty service

+48 22 483 39 71

Transport av den försäkrade till dennes bosättningsland  / The
Insured's transportation to the territory of the country of permanent
residence

Inga restriktioner / no limit

Liktransport av den försäkrade  / Transportation of mortal remains Inga restriktioner / no limit

Premie / Premium

Försäkringspremie
/ Insurance premium:

35,67 kr

OMFATTNING OCH FÖRSÄKRINGSBELOPP / SCOPE OF INSURANCE AND SUM
INSURED

Sjukvårdstransport och Assistansförsäkring: / Medical Transportation Costs and
Assistance:



of the Insured

Transport av den försäkrades familjemedlemmar i
bosättningslandet vid den försäkrades död / 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

Inga restriktioner / no limit

Transport av den försäkrades minderåriga barn och
kostnadsersättning för deras vistelse / Transportation of minor
children accompanying the Insured in a foreign trip and covering the
cost of their stay

€ 150 per dag, upp till 7
dagar / per day for the

maximum of 7 days

Transport och vistelse av den person som kallats till den
försäkrade (familjemedlem eller en annan person som den
försäkrade angivit) / Transportation and stay of a person called to
the Insured or of another person indicated by the Insured

€ 100 per dag, upp till 7
dagar / per day for the

maximum of 7 days

Kostnadsersättning för transport och vistelse av den
medföljande person som reser tillsammans med den
försäkrade i den försäkrades bosättningsland / 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, upp till 7
dagar / per day for the

maximum of 7 days

Stöd vid hemresa i förtid / Assistance in the event of the
necessary earlier return of the Insured

Inga restriktioner / no limit

Stöd vid behov av reseförlängning / Assistance in the event of the
necessary prolongation of the Insured’s trip

€ 100 per dag, upp till 3
dagar / per day for the

maximum of 3 days

Informationsöverföring (viktiga meddelanden) / Delivery of
urgent information

Inga restriktioner / no limit

Fortsättning av den försäkrades planerade resa  / Continuation of
the Insured’s planned trip

Inga restriktioner / no limit

”Inga restriktioner” innebär i varje fall att Försäkringsbolaget ersätter kostnader som motsvarar pris på samma
tjänst i Assistanscentret. / 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.

Gruppförsäkringsavtalet ingicks den 12 december 2018 mellan Colonnade Insurance S.A. filial Polen och
eSky.pl S.A. och grundar sig på Travel Protect gruppförsäkringens allmänna villkor vid inrikesresor godkända
den 6 mars 2020 av VD till Colonnade Insurance Société Anonyme Filial 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.

Polsk lag ska tillämpas i avtalstvister som prövas av domstol som är behörig enligt allmänna bestämmelser
eller vid behörig domstol där antingen försäkringsbolaget eller den försäkrade (eller dennes arvingar) eller
berättigad part enligt försäkringsavtalet (eller dennes arvingar) har hemvist eller säte. / 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.

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. / 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.

Fullständig information rörande hanteringen av personuppgifter, i synnerhet vilka rättigheter du har kan hittas i
försäkringens allmänna villkor. Vi vill dock underrätta dig om att personuppgifter kommer hanteras av
Colonnade Insurance S.A. avdelningskontor i Polen med registrerat säte i Warszawa, 111 Marszałkowska
(administratör). Den rättsliga grunden för hanteringen av personuppgifter är ingåendet och genomförandet av
försäkringskontraktet. Det är nödvändigt att uppge personuppgifter för att ingå och utföra
försäkringsöverenskommelsen och för att uppfylla Colonnades rättsliga skyldigheter. Det är frivillig att ange ett
telefonnummer såväl som e-postadress såvida det inte är nödvändigt för att leverera försäkringsdokumentation.
/ 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.

Parten som betalar försäkringspremien / The entity paying the insurance premium

Klenz Klenz
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