
Застрахователна полица  / Insurance Policy

Застраховка „Пътуване в България“ / Domestic Travel Insurance Policy

Застраховател
/ Insurer

Колонад Иншурънс Ес 
Ей – клон България 

Бул. Черни връх № 51Б, 

вх. Б, ет. 2

ФеърПлей Бизнес

Център 

1407 София

ЕИК: 204603407

Полица номер
/ Policy Number

2000054133

Тази застраховка осигурява застрахователно покритие за лицето/лицата, посочени в нея. / This insurance

policy provides insurance coverage for the person/persons shown as Insured Person/Insured Persons in it.

За съдействие при щета, свържете се с Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България: имейл:
Claims@colonnade.bg ; тел. + 359 2 930 93 30, в работно време от 08:00 часа до 17: 00 часа, от понеделник
до петък / In case of claim, the Insured Person(s) should call the Insurer at helpline number + 359 2 930 93 30,

working time: From Monday till Friday, 8:00 a.m. – 5:00 p.m or send an email to: Claims@colonnade.bg.

За да ускорите процеса на обслужване, подгответе имената на застрахованите лица и номера на
полицата. / To speed up the identification process, please be prepared to tell the consultants the first and last name of

the Insured Person(s) and the pоlicy number.

Детайли на застраховката / Insurance details

Застрахован:
/ Insured person:

Г-жа Anna Nowak (05.06.1990) 

Срок на застраховката:
/ Validity of insurance:

Начална дата/ From 22.09.2021  Крайна дата/ To
27.09.2021

Дата на издаване:
/ Issuing date:

20.08.2021

Дължима сума / Total amount



Застрахователна премия
/ Insurance premium:

6,01 €

Данък върху
застрахователната премия
2%
/ Insurance Tax 2%:

0,12 €

Общо дължима сума
/ Total sum due:

6,13 €

ПОКРИТИЯ / COVERS

Териториална валидност на покритието: / Territorial scope of cover:

Tериторията на Република България. / The territory of the Republic of Bulgaria.

Застрахователен агент: / Insurance Agent:

Трайна загуба на трудоспособност в резултат на Злополука
/ Permanent Disability due to Accident

€ 6 000

Смърт в резултат на Злополука / Accidental Death € 6 000

Загуба, кражба или повреда на багаж / Baggage Loss, Theft or
Damage Cover

€ 1 000

Разходи за забавяне на багаж повече от 4-ри часа / Baggage
Delay for more than 4h delay

€ 250

Разходи за забавяне на полета повече от 4 часа / Flight Delay
(more than 4h delay)

€ 150

Лична отговорност към трети лица – имуществени щети  /
Personal Liability Cover - Property Damage

€ 5 000

Лична отговорност към трети лица – телесни наранявания /
Personal Liability Cover – Bodily Injuries

€ 10 000



“Е-СКАЙ” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София 1612, р-н Красно Село, ул. Софийски
герой 1, ет. 3, ЕИК: 200231863, № на легитимационен документ 1701. / E-SKY LTD, with its registered office and
management address: 1612 Sofia, Krasno Selo District, 1 Sofiyski Hero Str., Floor 3, Tax Number: 200231863,
legitimation document no. 1701.

Неразделна част от настоящия застрахователен договор са условията по застраховка „Пътуване в
чужбина” за клиентите на ESKY, които са предоставени на Застраховащия заедно с настоящата
застрахователна полица./ The provisions contained in the ESKY General Conditions of Travel Insurance, provided to
the Policyholder, are applicable to this insurance contract.

Всички спорове, ъзникнали по Договора, ще бъдат разрешавани съгласно законите на Република
България и могат да бъдат отнесени за решаване от съответния съд. / Any and all disputes arising under this
Agreement shall be dealt with according to laws of the Republic of Bulgaria and may be brought before the courts
according to general jurisdiction.

Лични данни: За да научите повече за това как Колонад Иншурънс Ес Ей – клон България обработва и
защитава конфиденциалността на личните данни, можете да посетите нашия сайт. На него ще откриете
пълна информация за правата на лицата по защита на личните данни. Пълния текст на нашата Политика
за конфиденциалност можете да намерите на адрес: https://www.colonnade.bg/data-privacy-policy/. Моля
да се запознаете и с Клауза „Защита на Личните данни“, включена в условията по застраховката. /
Personal data: To learn about how Colonnade Insurance SA - Bulgaria Branch processes and protects the confidentiality
of personal data, you can visit our website. You will find complete information on the rights of individuals for personal
data protection. The full text of our Privacy Policy can be found at: https://www.colonnade.bg/data-privacy-policy/. Please
also refer to the "Privacy Policy" clause included in the General Insurance Terms and Conditions.

Лице, заплащащо застрахователната премия / The entity paying the insurance
premium

Анна Новак
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