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Pełne informacje dotyczące umowy ubezpieczenia znajdziesz w Ogólnych warunkach ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i
na czas podróży Colonnade Insurance S.A. Oddział w Polsce z dnia 12 lutego 2018 r. (OWU). W przypadku negocjacji warunków
ubezpieczenia zastosowanie mają postanowienia znajdujące się w ofercie lub polisie.
Jakiego rodzaju jest to ubezpieczenie?
Modułowe ubezpieczenie grupowe określonych następstw nieszczęśliwych wypadków, a także kosztów leczenia w takcie podróży zagranicznej.
Ubezpieczenie to może zapewnić ochronę na wypadek konieczności poniesienia kosztów leczenia oraz usług assistance, kosztów akcji
ratowniczych, kosztów obsługi prawnej, odpowiedzialności cywilnej, kosztów anulowania, skrócenia lub opóźnienia podróży a także ochronę
mienia osobistego i środków pieniężnych w trakcie podróży czy też ubezpieczenie w związku uprowadzeniem, porwaniem lub wzięciem
zakładników w trakcie podróży















Co jest przedmiotem ubezpieczenia?
Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte w zależności od potrzeb
klienta :
Następstwa nieszczęśliwego wypadku (Część A OWU):
śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku,
inwalidztwo powodujące utratę możliwości posługiwania się lub zaburzanie
czynności części ciała wskazane w tabeli ZUS lub OWU zgodnie z
wybranym wariantem,
całkowita trwała niezdolność do pracy, która nie pozwala na podjęcie pracy
w dotychczas wykonywanym zawodzenie u ubezpieczającego i która
utrzyma się do końca życia ubezpieczonego,
całkowita okresowa niezdolność do pracy, która na podstawie zwolnienia
lekarskiego nie pozwala na wykonywania pracy przez ubezpieczonego,
hospitalizacja trwająca co najmniej 24 godziny i maksymalnie do okresu 365
dni (zakres ten może być rozszerzony o świadczenie z tytułu
rekonwalescencji w domu po hospitalizacji a także o świadczenie z tytułu
pozostawania osoby ubezpieczonej nieprzytomnej),
złamania i poparzenia wskazane w OWU,
koszty leczenia powypadkowego (koszty leczenia rozpoczętego w ciągu 72
godzin od daty wypadku i które zostały zalecone przez lekarza i które
ubezpieczony ponosił przez 24 miesiące od daty wypadku),
koszty przekwalifikowania poniesione w związku z całkowitą trwała
niezdolnością do pracy lub innym zdarzeniem wskazanym w OWU do kwoty
6000 zł,
koszty pogrzebu w Polsce do 5000 zł,
koszty zakupu wózka inwalidzkiego w związku z powstaniem inwalidztwa do
kwoty 6000 zł,
uciążliwe leczenie w postaci hospitalizacji trwającej powyżej 5 dób
(świadczenie w wysokości 2% sumy ubezpieczenia ustalonej dla
inwalidztwa, ale nie więcej niż 2000 zł),
zabieg operacyjny wykonywany w szpitalu przez lekarza w zakresie
przewidzianym w OWU.
Koszty w trakcie podróży zagranicznej (Część B OWU):

 koszty leczenia i nieprzewidziane koszty podróży (jeżeli osoba
ubezpieczona dozna uszkodzenia ciała lub zapadnie na chorobę w okresie
ochrony, Ubezpieczyciel pokryje uzasadnione i niezbędne koszty leczenia
oraz nieprzewidziane koszty podróży poniesione bezpośrednio w wyniku
powyższych okoliczności, w okresie do 24 miesięcy od dnia uszkodzenia
ciała lub zdiagnozowania choroby, do wysokości sumy ubezpieczenia
określonej w polisie z uwzględnieniem udziału własnego, jeśli ma on
zastosowanie),
 koszty akcji ratowniczej (jeżeli osoba ubezpieczona dozna uszkodzenia
ciała lub zapadnie na chorobę w okresie ochrony, Ubezpieczyciel pokryje
niezbędne i uzasadnione koszty akcji ratowniczej poniesione bezpośrednio
w wyniku powyższych okoliczności, do wysokości sumy ubezpieczenia
określonej w polisie; koszty pogrzebu poza Polską lub krajem stałego
zamieszkania zlimitowane są do 10 000 USD),
 assistance (zakres usług wskazany w OWU),
 koszty obsługi prawnej (Ubezpieczyciel zwraca, do wysokości sumy
ubezpieczenia określonej w polisie koszty obsługi prawnej poniesione przez
osobę ubezpieczoną lub w jej imieniu w związku z dochodzeniem
odszkodowania i zadośćuczynienia od osoby trzeciej, która spowodowała
uszkodzenie ciała, śmierć lub chorobę osoby ubezpieczonej wskutek
wypadku mającego miejsce poza Polską w okresie ochrony),
 odpowiedzialność cywilna (jeżeli osoba ubezpieczona w trakcie podróży
w okresie ochrony spowoduje uszkodzenie ciała, chorobę lub
utratę/uszkodzenie mienia osoby trzeciej, w wyniku czego ponosić będzie
odpowiedzialność prawną w stosunku do tej osoby, to Ubezpieczyciel
pokryje koszty odpowiedzialności prawnej osoby ubezpieczonej do
wysokości sumy ubezpieczenia określonej w polisie; suma ubezpieczenia
stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu
wszystkich zdarzeń, do jakich doszło w okresie ubezpieczenia),
 mienie osobiste w sytuacji:

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?
Niezależnie od wybranego zakresu, ubezpieczenie to nie obejmuje
następujących ryzyk:
× celowego samookaleczenia się, samobójstwa lub próby samobójczej,
przestępstwa lub próby popełnienia przestępstwa,
× podróżowania, podczas podróży powietrznych, w charakterze innym niż jako
pasażer komercyjnych linii lotniczych podczas planowego lotu lub lotu
czarterowego,
× pozostawania przez osobę ubezpieczoną pod wpływem alkoholu (którego
poziom we krwi przekroczył 0,5 promila, a w przypadku kierującego pojazdem –
0,2 promila), leków lub narkotyków, chyba że zostały one podane przez lekarza
lub zostały przepisane przez lekarza i zażywano je zgodnie z zaleceniami,
× AIDS/HIV lub dowolnych innych chorób przenoszonych drogą płciową,
× aktywnego uczestnictwa w sportach ekstremalnych, czyli sportach uprawianych
w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, za które uważa się sporty
powietrzne, sporty walki, jazdę na nartach poza wyznaczonymi trasami, skoki na
gumowej linie, heliskiing, heliboarding, wspinaczkę górską i skałkową,
speleologię, rafting, sporty motorowe (z wyjątkiem amatorskiej jazdy na:
quadach, skuterach), sporty motorowodne (z wyjątkiem amatorskiej jazdy:
skuterem wodnym, motorówką), a także uczestniczenia w wyprawach do miejsc
charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy
przyrodniczymi typu pustynia, wysokie góry (powyżej 5500 m n.p.m.), busz,
bieguny, dżungla i tereny lodowcowe lub śnieżne wymagające użycia sprzętu
zabezpieczającego lub asekuracyjnego, oraz nurkowania na głębokość większą
niż 18 metrów.
Następstwa nieszczęśliwego wypadku
Ubezpieczenie to nie obejmuje m.in. następujących ryzyk w zakresie
ubezpieczenia:
× skutków zdarzeń, które nastąpiły po 2 latach od zdarzenia,
× uszkodzeń ciała, które powstały przed zdarzeniem ubezpieczeniowym,
× Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia w przypadku, gdy do powstania
uszkodzenia ciała lub śmierci, inwalidztwa, hospitalizacji, złamań, poniesienia
kosztów leczenia powypadkowego przyczyniły się lub stanowiły ich skutek
poniższe okoliczności: choroba (niestanowiąca konsekwencji uszkodzenia ciała)
lub przyczyny naturalne lub zmiany zwyrodnieniowe, lub stopniowo
pogarszający się stan zdrowia.
× Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia osobie ubezpieczonej, jeżeli
nieszczęśliwy wypadek zdarzył się po wygaśnięciu okresu ubezpieczenia,
w którym osoba ubezpieczona ukończyła 80 lat (dla osoby ubezpieczonej po
upływie okresu ubezpieczenia, w którym ta osoba ukończyła 75 lat, suma
ubezpieczenia z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku lub
inwalidztwa zostanie pomniejszona do 50% sumy ubezpieczenia określonej
w polisie dla danego zakresu, ale nie więcej niż 30 000 złotych, a w pozostałych
zakresach ubezpieczenia w Części A OWU świadczenie nie zostanie wypłacone
w ogóle).
W przypadku świadczenia szpitalnego Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia
wynikającego z poniższych okoliczności lub w związku z nimi:
× leczenia chorób nerwowych i psychicznych, niezależnie od rodzaju,
× pobytu we wszelkiego rodzaju instytucjach zdrowia psychicznego oraz pobytu
w instytucjach długotrwałej opieki, w tym między innymi w domach opieki
społecznej, centrach rekonwalescencji, centrach lub oddziałach rehabilitacji
oraz detoksykacji,
× badań, zabiegów i leczenia o charakterze wyłącznie kosmetycznym lub
związanym z otyłością, impotencją, sztucznym zapłodnieniem,
× hospitalizacji, która rozpoczęła się później niż w 180. dniu od daty doznania
uszkodzenia ciała.
W przypadku złamań i poparzeń Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia z tytułu:
× złamania patologicznego, przeciążeniowego, marszowego (złamania
szczelinowatego),
× złamań kości wynikających z osteoporozy lub złamań kości, do których
przyczyniła się osteoporoza,
× nastawiania kości.
Koszty leczenia i nieprzewidziane koszty podróży
Ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia wynikającego m.in. z poniższych
okoliczności lub w związku z nimi:

- jeżeli mienie osobiste osoby ubezpieczonej zaginie bądź też zostanie
skradzione lub uszkodzone w podróży w okresie ochrony, Ubezpieczyciel
wypłaci ubezpieczającemu lub osobie ubezpieczonej odszkodowanie
z tytułu utraty lub zwróci koszty naprawy do wysokości sumy ubezpieczenia
określonej w polisie,
- jeżeli mienie osobiste osoby ubezpieczonej zostanie tymczasowo utracone
na czas dłuższy niż cztery godziny w trakcie wyjazdu lub kontynuacji
podróży, Ubezpieczyciel wypłaci kwotę do wysokości sumy ubezpieczenia
określonej w polisie, lecz nie więcej niż 1000 USD i nie więcej niż 75 USD
za każdą godzinę powyżej czwartej godziny, z tytułu kosztów kupna
artykułów pierwszej potrzeby oraz przedmiotów niezbędnych do zastąpienia
przedmiotów utraconych zgodnie z uzasadnionymi kryteriami (jeżeli mienie
osobiste, które zostało utracone tymczasowo stanie się mieniem utraconym
w sposób trwały, w wyniku czego zgłoszone zostanie roszczenie,
Ubezpieczyciel odliczy od kwoty ostatecznej płatności kwotę wypłaconą już
tytułem straty tymczasowej),
- jeżeli w okresie ochrony paszport, wiza, pieniądze, bilety podróżne lub inne
podstawowe dokumenty podróży osoby ubezpieczonej zaginą lub ulegną
uszkodzeniu, Ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczającemu lub osobie
ubezpieczonej odszkodowanie z tytułu uzasadnionych i niezbędnych
dodatkowych kosztów podróży lub zakwaterowania do wysokości sumy
ubezpieczenia określonej w polisie, lecz nie więcej niż 1000 USD,
 środki pieniężne (Ubezpieczyciel pokryje straty poniesione przez osobę
ubezpieczoną w związku z utratą lub kradzieżą środków pieniężnych oraz
stratę finansową poniesioną w wyniku nielegalnego wykorzystania karty
kredytowej, debetowej lub obciążeniowej w okresie ochrony, do wysokości
sumy ubezpieczenia określonej w polisie),
 anulowanie, skrócenie lub opóźnienie podróży (Ubezpieczyciel wypłaci
ubezpieczającemu lub osobie ubezpieczonej odszkodowanie do wysokości
sumy ubezpieczenia określonej w polisie, jeżeli podróż w okresie ochrony
musi zostać anulowana, skrócona lub zmieniona bezpośrednio w wyniku
okoliczności, na które ubezpieczający lub osoba ubezpieczona nie mają
wpływu),
 uprowadzenie, porwanie, wzięcie zakładników (Ubezpieczyciel wypłaca
osobie ubezpieczonej lub beneficjentowi 300 USD za każdy pełny dzień,
w którym osoba ubezpieczona jest siłą lub bezprawnie zatrzymana w wyniku
uprowadzenia, porwania lub zatrzymania w charakterze zakładnika, jeżeli
zdarzenie to ma początek w okresie ochrony, do wysokości sumy
ubezpieczenia określonej w polisie).
Poważne zachorowanie (Część C OWU):
 przewidziane umową ubezpieczenia choroby (m.in. zawał, udar, poważne
formy raka – złośliwy nowotwór)

Suma Ubezpieczenia ustalana jest indywidualnie do potrzeb danego klienta
za wyjątkiem podlimitów wskazanych w OWU. Odpowiedzialność
Ubezpieczyciela na podstawie umowy ubezpieczenia nie może przekroczyć
limitu odpowiedzialności wskazanego w polisie dla poszczególnych ryzyk.
Limit ten dotyczy jednej osoby i jednego zdarzenia.

× jeżeli osoba ubezpieczona podróżuje wbrew zaleceniom lekarza,
× jeżeli celem podróży jest uzyskanie leczenia lub porady medycznej,
× przekraczającego 2000 USD, a wynikającego z faktu urodzenia dziecka przez
osobę ubezpieczoną (dotyczy kosztów akcji ratowniczej).
Koszy obsługi prawnej
Ubezpieczyciel nie pokrywa m.in:
× kosztów obsługi prawnej poniesionych w związku z odpieraniem roszczeń
cywilnych lub postępowaniem prawnym przeciwko osobie ubezpieczonej,
× kosztów kar pieniężnych ani innych nałożonych przez sąd karny,
× kosztów obsługi prawnej poniesionych w związku z przestępstwem
popełnionym przez osobę ubezpieczoną,
× kosztów obsługi prawnej poniesionych w związku z dochodzeniem roszczeń
wobec agencji podróży, biura podróży, Ubezpieczyciela lub ich przedstawicieli,
× kosztów obsługi prawnej poniesionych przez osobę ubezpieczoną w związku
z roszczeniem wobec ubezpieczającego, Ubezpieczyciela lub jakiejkolwiek
instytucji lub osoby uczestniczącej w udzieleniu niniejszej ochrony
ubezpieczeniowej.
Odpowiedzialność cywilna
Ubezpieczyciel nie pokryje kosztów w przypadku odpowiedzialności wynikającej
z okoliczności będących m.in. skutkiem:
× uszkodzenia ciała lub choroby osoby będącej pracownikiem ubezpieczającego
lub osoby ubezpieczonej w sytuacji, gdy uszkodzenie wynika z wykonywania
obowiązków służbowych na rzecz ubezpieczającego lub osoby ubezpieczonej,
× odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio lub pośrednio ze zdarzenia
spowodowanego przez silnikowy pojazd lądowy, statek powietrzny lub jednostkę
pływającą lub w związku z ich użytkowaniem,
× odpowiedzialności wynikającej bezpośrednio lub pośrednio ze zdarzenia
spowodowanego w związku z: własnością, posiadaniem lub użytkowaniem
gruntu, budynków, nieruchomości, działaniem umyślnym lub bezprawnym,
wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem działalności, działalnością związaną
z jakimikolwiek wyścigami,
× utraty lub uszkodzenia w wyniku wypadku mienia stanowiącego własność
ubezpieczającego, osoby ubezpieczonej, ich pracownika lub członka rodziny
osoby ubezpieczonej bądź też osoby pozostającej z nią we wspólnym
gospodarstwie domowym, jak też mienia znajdującego się pod ich opieką lub
kontrolą.
Mienie osobiste
Ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania m.in. za:
× wszelkie przedmioty wycenione na kwotę powyżej 1500 USD, chyba że
ubezpieczający lub osoba ubezpieczona pokrywa pierwsze 25% każdej kwoty
o jaką przekroczona zostanie kwota 1500 USD, do wysokości wartości
odtworzeniowej danego przedmiotu lub do wysokości sumy ubezpieczenia,
jeżeli będzie niższa,
× straty wynikające z obtłuczenia, zadrapania lub stłuczenia artykułów
wykonanych ze szkła lub porcelany lub innych delikatnych artykułów, chyba że
szkoda nastąpiła w wyniku pożaru, kradzieży lub wypadku środka transportu,
w którym były przewożone,
× utratę lub uszkodzenie sprzętu sportowego w trakcie jego użytkowania,
× utratę lub uszkodzenie spowodowane czynnikami wskazanymi w OWU (np.
przez mole, inne szkodniki, zużycie, warunki atmosferyczne lub klimatyczne lub
stopniowe pogorszenie stanu, awarię mechaniczną lub elektryczną).
Środki pieniężne
Ubezpieczyciel nie wypłaca odszkodowania m.in. za:
× utratę środków gotówkowych przekraczających kwotę 500 USD,
× utratę lub kradzież karty kredytowej, obciążeniowej lub płatniczej w przypadku,
gdy osoba ubezpieczona nie przestrzegała wszystkich warunków, na których
karta została wydana,
× niedobory wynikające z konfiskaty lub zatrzymania przez pracowników urzędu
celnego lub innych urzędników, błędu, pominięcia lub obniżenia wartości.
Anulowanie, skrócenie lub opóźnienie podróży
Ubezpieczyciel nie wypłaca świadczenia, jeżeli podróż została anulowana,
skrócona, zmieniona lub opóźniona m.in. w wyniku:
× zwolnienia osoby ubezpieczonej w wyniku redukcji personelu, złożenia przez nią
wypowiedzenia lub wypowiedzenia jej umowy o pracę w okresie 31 dni
poprzedzających podróż objętą wcześniejszą rezerwacją lub po rozpoczęciu
podróży,
× redukcji personelu, złożenia wypowiedzenia przez osobę ubezpieczoną lub
rozwiązania z nią stosunku zatrudnienia po rozpoczęciu podróży,
× niewypełnienia zobowiązań przez podmiot zapewniający transport lub
zakwaterowanie działający na rzecz ubezpieczającego lub osoby ubezpieczonej
lub ich agenta,
× protestów pracowniczych, na skutek których odpłynięcie statku, wylot samolotu
lub odjazd pociągu, w którym zarezerwowane jest miejsce osoby ubezpieczonej,
został opóźniony o więcej niż 24 godziny (Ubezpieczyciel nie wypłaca
świadczenia, jeżeli protest pracowniczy istniał lub istniała możliwość jego
rozpoczęcia przed dniem, na który dokonana była rezerwacja związana
z podróżą oraz uprzedzono o jego istnieniu lub możliwości rozpoczęcia),
× odbycia podróży lub zamiaru odbycia podróży przez osobę ubezpieczoną wbrew
zaleceniom lekarza bądź też w celu leczenia.
Ponadto Ubezpieczyciel nie wypłaci m.in. świadczeń z tytułu anulowania podróży
zgłoszonych po opóźnieniu statku, samolotu lub pociągu, jeżeli:

× osoba ubezpieczona nie przejdzie przez odprawę podróżnych zgodnie
z podanym planem, chyba że uchybienie to wynikać będzie z protestu
pracowniczego lub
× opóźnienie wynika z wycofania z ruchu, na stałe lub tymczasowo, statku,
samolotu lub pociągu na podstawie zarządzenia lub zalecenia władz portu,
dyrekcji kolei, władz lotniczych lub podobnego organu w dowolnym kraju.
Uprowadzenie, porwanie, wzięcie zakładników
Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia:
× wynikające z przestępstw popełnionych przez ubezpieczającego lub osobę
ubezpieczoną
bądź
też
jakąkolwiek
osobę
upoważnioną
przez
ubezpieczającego lub osobę ubezpieczoną do opieki nad środkami pieniężnymi
przeznaczonymi na okup,
× zgłaszane w odniesieniu do zdarzeń ubezpieczonych przez ubezpieczającego,
któremu w przeszłości anulowano ubezpieczenie od porwań lub odmówiono
jego udzielenia,
× związane z uprowadzeniem, porwaniem lub zatrzymaniem w charakterze
zakładnika w kraju stałego zamieszkania,
× dotyczące porwania, do którego doszło w Afganistanie, Algierii, Czadzie,
Czeczenii, Kolumbii, Kongu, Iraku, Izraelu (Zachodni Brzeg i Strefa Gazy), na
Wybrzeżu Kości Słoniowej, w Nigerii, Korei Północnej, na Filipinach, w Arabii
Saudyjskiej, Somalii lub Sudanie.
Jakie są ograniczenia ochrony ubezpieczeniowej?
W zakresie ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków
w zakresie Memorandum M2 wyłączona jest m.in. odpowiedzialność za
roszczenia związane z:
! chorobą, chyba że stanowi konsekwencję uszkodzenia ciała,
! zespołem stresu pourazowego,
! stanem psychologicznym lub psychicznym z wyłączeniem nieuleczalnej
niepoczytalności, stanowiącej bezpośredni skutek nieszczęśliwego wypadku,
! zawałem serca oraz udarem mózgu, o ile wystąpiły u osoby ubezpieczonej po
raz kolejny w okresie ubezpieczenia.
Dodatkowo w przypadku Części
odpowiedzialność nie dotyczy m.in:
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choroby innej niż poważne zachorowanie,
poważnego zachorowania, którego pierwsze objawy pojawiły się przed
początkową datą wejścia w życie lub w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od tej
daty,
! poważnego zachorowania wynikającego z choroby somatycznej lub psychicznej
istniejącej przed początkową datą wejścia w życie, która nie została ujawniona
Ubezpieczycielowi i zaakceptowana przez niego na piśmie,
! wad wrodzonych,
! zabiegu chirurgicznego lub leczenia,
! poważnego zachorowania w wyniku uzależnienia od alkoholu lub narkotyków,
! więcej niż jednego poważnego zachorowania w odniesieniu do jednej osoby
ubezpieczonej.
W zakresie ubezpieczenia Kosztów leczenia i nieprzewidzianych kosztów
podróży wyłączona jest m.in. odpowiedzialność za roszczenia związane z:
! ciążą i porodem po 32. tygodniu ciąży,
! pokrywaniem kosztów stałych koron lub sztucznej szczęki w ramach leczenia
stomatologicznego.
Gdzie obowiązuje ubezpieczenie?
 W przypadku Części A OWU (Nieszczęśliwy Wypadek) w każdym miejscu na całym świecie z uwzględnieniem zapisów polisy.
 W przypadku Części B OWU (Podróż) w każdym miejscu na świecie poza Polską i/lub krajem stałego zamieszkania.
Co należy do obowiązków ubezpieczonego?
- Ubezpieczony jest zobowiązany do złożenia wniosku o odszkodowanie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od daty wydarzenia
skutkującego zgłoszeniem wniosku o odszkodowanie a w przypadku podróży zagranicznej do skontaktowania się z Centrum Assistance tak szybko, jak
będzie to możliwe, w przypadku gdy osoba ubezpieczona wymaga leczenia w wyniku uszkodzenia ciała lub choroby
- Ubezpieczony jest zobowiązany poinformować Ubezpieczyciela o okolicznościach, które pociągają za sobą istotną zmianę prawdopodobieństwa
wystąpienia szkody
Jak i kiedy należy opłacać składki?
Jednorazowo lub ratalnie – w terminie i wysokości wskazanych w polisie, dokonując wpłaty na podane w polisie konto Ubezpieczyciela.
Kiedy rozpoczyna się i kończy ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona rozpoczyna się i kończy w dniach wskazanych w polisie.
Ochrona kończy się po upływie 7 dni od otrzymania wezwania, wynikającego z braku opłacenia składki.
Jak rozwiązać umowę ubezpieczenia?
Ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, wysyłając oświadczenie do
Ubezpieczyciela na adres: Colonnade, ul. Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa.

