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Numer Polisy / Policy Number: 

 

 

Ubezpieczyciel / Insurer 

Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Brukseli działająca w Polsce poprzez Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce, 

ul. Chłodna 51,00-867 Warszawa, NIP 108-00-06-955. 

Ubezpieczający / Policyholder 

Imię i Nazwisko lub Nazwa firmy:  

Name & Surname or Company Name  

PESEL, Data urodzenia lub REGON:  

Personal ID number, Date of birth or Company ID number  

Ulica / Nr domu, Nr lokalu: 

Street / No. of house, No. of flat: 

Miejscowość / Kod pocztowy: 

Municipality / Postcode:       

Numer telefonu / Telephone number : 

Adres e-mail / Address of e-mail:         

Ubezpieczony / Insured         

Imię i Nazwisko / Name & Surname 

PESEL, Data urodzenia/ Personal ID number, Date of birth: 

Rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej / Extended protection: 

Ubezpieczony samochód  / Insured  vehickle      

Marka i Model  / Car brand & Car model 

Numer rejestracyjny / Car registration Plate : 

 

Informacje o ubezpieczeniu / Insurance 

Początek okresu ubezpieczenia / Beginning of insurance: 

Koniec okresu ubezpieczenia / End of insurance: 

Długość okresu ubezpieczenia w dniach / Period of insurance in days: 

Wariant ubezpieczenia Kierowcy lub pasażera / Variant of Driver and passanger insurance: 

Zakres terytorialny ubezpieczenia Kierowcy lub pasażera / Teritorial validity of Driver and passenger insurance: 

Umowa ubezpieczenia zawarta jest na czas określony. Ubezpieczający akceptuje Ogólne Warunki Ubezpieczenia poprzez opłacenie 

składki. Umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Ubezpieczającego niniejszego Dokumentu 

ubezpieczenia, pod warunkiem, iż najpóźniej do dnia rozpoczęcia Okresu ubezpieczenia zostanie uregulowana składka 

ubezpieczeniowa.  

The insurance contract is concluded for a fixed period of time. The policyholder accepts the General Conditions of Insurance by paying 

premium. The insurance contract is considered to be concluded at the time of receiving of this insurance Document by the 

Policyholder, on condition that  insurance premium will be paid no later than before the beginning date of travel insurance.   
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Składka / Total insurance premium ……..............…. PLN  

Dane do płatności    

Wpłaty należy dokonać na poniższy numer rachunku 

Dane odbiorcy:  
Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce 
Chłodna 51, Warszawa, Polska 
 

Nr rachunku odbiorcy: 
nr rachunku 
 
Kwota płatności: 
kwota PLN 
 

Tytuł płatności: 
Polisa nr nr polisy 
 

Oświadczenie / Statement 

Umowa ubezpieczenia potwierdzona niniejszą polisą została zawarta na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia 

przyjętych Zarządzeniem nr 6/2015 z dnia 21 lipca 2015 r doręczonych Ubezpieczającemu i stanowiących integralną część 

umowy ubezpieczenia. Powództwo o roszczenie wynikające z umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów 

o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub 

uprawnionego z umowy ubezpieczenia./  

The insurance contract confirmed by this insurance policy was concluded on the basis of the General Conditions approved on 

21.07.2015 by the General Manager of Inter Partner Assistance SA Branch in Poland with No. 06/2015 The General 

Conditions was served to Policyholder. The General Conditions are an integral part of the insurance contract. Any claim 

arising from the insurance contract may be brought either to the general regulations or in the courts of the place of residence 

or business of the Policyholder, the Insured or the beneficiary of the insurance contract. 

Data i godzina zawarcia umowy ubezpieczenia / The insurance policy is concluded 

Data / Date …………………………………     Godzina / Hour ………………………………… 

Podpisy / Signature of the insurer’s representative 

 

                         Jan Čupa 

                  Dyrektor Generalny 

 

 

Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce 

 

 

 

 

Centrum Pomocy / Emergency Center +48 22 575 97 94 

Marka AXA Assistance należy do Grupy AXA Assistance, której członkiem jest Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce, spółka z siedzibą w Warszawie,  

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, o numerze NIP 108-00-06-955, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy  

dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320749. 


