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A ĘĄliĘr\l COMPANY Wiclkie śięstwo oddzial w Pol§ce pod numerem 0000678377
Luksembur8a ul. Prosta 67 NlP 1070038451, kaPitał2akladowy

00-838 Warszewa, Polska 9 500 000 EUR (wplacony w całości)

colonnade lnsufance sJĄ. posiada
status duże8o prżedsiębio;cy. §) +aS 22 528 51 0O 9-'i info@colonnade.pl Ę www,colonnade.pl
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SCHOOL PROTECT - Program NNW
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WŻYC|U PRYWATNYM, A TAKZE WZWĄZKU Z NAUKĄ LUB ODBYWAN|EM PRAKryK
UcZNlowsKlcH

Ę| zGŁoszENlEszKoDy

AsslSTANcE

W celu uzyskania pomocy w ramach Assistance Medycznego lub ochrony w sieci, prosimy o kontakt pod
Wskazanym numerem Centrum Assistance + 48 22 483 39 78.

Roszczenie można zgłosić:

t-EI

] lnternetowo popEez: i j Pocztą elektroniczną na adres:
j httos://colonnade.ol/zolos-szkode i 1 szkodv@colonnade.ol

ą M
Pocztą tradycyjną na adres:
Colonnade lnsurance S.A.

oddział w polsce
Dział Likwidacji Szkód

ul. Prosta 67
00-838 Warszawa

Szczegółowe informacje odnośnie zgłoszenia szkody oraz Wymaganych dokumentów są dostępne pod linkiem:
https ://colonnade.ol/zqlos-szkode.

B P.T*ERDZENIE pRzyJĘcIA zGŁoszoNEJ szKoDy

W terminie do 7 dni roboczych od zgłoszenia szkody Colonnade informuje Ubezpieczonego lub osobę uprawnioną
do odbioru świadczenia o nadanym numerze szkody oraz ewentualnie o brakujących dokumentach niezbędnych
do ustalenia zasadności roszczeń.

,9 ,/) LlKwlDAcJA szKoDy
W,J
Colonnade podelmuje decyzję odszkodowawczą w terminie 30 dni od daty uzyskania informacji o szkodzie.
W pzypadku, gdy wyjaśnienie wszystkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i/lub wysokości
odszkodowania w ww. terminie nie jest możliwe, Colonnade zobowiązane jest do wydania decyzji odszkodowaw-
czej w terminie do 14 dni od wyjaśnienia tych okoliczności. Decyzja pzesyłana jest do Osoby Ubezpieczonej lub
uprawnionej do odbioru świadczenia za pośrednictwem listu poleconego lub e-maila.

& WYPŁATAODSZKODOWANIA

\Arlpłata odszkodowania dokonywana jest pzelewem na rachunek bankowy lub pzekazem pocztowym na adres
zamieszkania wskazany we wniosku pzez Osobę Ubezpieczoną lub uprawną do odszkodowania.


