
COLONNADE*
A   FA}RFAX  CC)MPANY

Colon nado lnsuranco S.A.
•. rue Jean Plr®ł
L-2350 Lux®mbou rg
Wlelkl® l(slęstwo
Luksemburga

© +48 22 528 51  00
D  +48 22 528 52 62

działa]ąca w Polsce prz®z
Colonnade lnsura`rice Sociótć Anonyme

Oddzial w Pol§ce

ul. Marszałkowska 111

00-102 Warsz&wa, Polska

Ea  info®colonnad®. pl

Ę]  www,colonnad®.pl

2arejestiowany przez Sąd
F!ęiomwy dla m.st. Warszawy,

Xl l Wydział Gospodarczy KRS

pod numerem 0000678377
NIP 1070038451

kapital zakładowy 9 500 000 EU

(wpłacor`y w caiości)

ZASADY ZGŁASZANIA I  LIKWIDACJI SZKÓD

SCHOOL PROTECT
UBEZPIECZENIE  NASTĘPST\/\/ NIESZCZĘŚLIWYCH \/VYPADKÓW DLA DZIEcl,

MŁODZIEŻY ORAZ PRACOWNIKÓW W PLACÓWKACH  OŚWIATOWYCH

A.  ZGŁOSZENIE SZKODY
1.    Pobierz fomularz:

•       ze strony www.colonnade.Dl (https://colonnade.oI/zalos-szkode/colonnademla-szkol)

•       lub u osoby odpoMriedzialnej za ubezpLeczenie z ramienia placówki ośwatowej.

2.    \/\/ypełnij go i podpisz,  a następnie:
•      zeskanowany  fomularz  oraz  zes@waną  dokumentaęię  wymaganą  w  procesie  likwidaąi   (wykaz

dokumentów jest wskazany w fomularzu) prześlij:
o      e-mailem na adres szkodv®colonnade.DI
o      lubpocztąnaadres:

Colonnade lnsurance S.A. Oddział w Polsce
Dział Obsługi Szkód
ul.  Marszałkowska 111, 00-102 Warszawa

•       Zgłoszenia  wymagające  oryginałów  dokumentów  lub  kopii  potwierdzonych  za  zgodność  Z  oryginałem
należy przesłać w formie listu poleconego na adres Colonnade.

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

C.  LIKWIDACJA SZKODY
Colonnade podejmuje decyzję odszkodowawczą w terminie 30 dni od daty uzyskania informacji o szkodzie.
W przypadku, gdy wyjaśnienie wszystkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i/lub wysokości
odszkodowania    w   ww.    terminie    nie   jest    możliwe,    Colonnade    zobowiązane    jest   do    wydania    decyzji
odszkodowawczej  w  terminie  do  14  dni  od  wyjaśnienia  tych  okoliczności.   Decyzja  przesyłana  jest  do  Osoby
Ubezpieczonej lub uprawnionej do odbioru świadczenia za pośrednictwem  listu poleconego lub e-maila.

D.  WYPŁATA ODSZKODOWANIA
Wypłata odszkodowania dokonywana jest przelewem  na rachunek bankowy lub przekazem  pocztowym  na adres
zamieszkania wskazany we wniosku przez Osobę Ubezpieczoną lub uprawnioną do odbioru odszkodowania.


