REGULAMIN PORTALU WWW.POLISADLARADCY.PL
§ 1 Postanowienia Ogólne
1.1 Niniejszy regulamin dotyczy zawierania / przystępowania do UMÓW UBEZPIECZENIA
za pośrednictwem PORTALU: www.polisadlaradcy.pl w obrębie trzech produktów ubezpieczeniowych
dotyczących: następstw nieszczęśliwych wypadków, ochrony zdrowia (pakiety medyczne) i ochrony
życia (grupowe ubezpieczenie na życie).
1.2 Z PORTALU mogą korzystać i tym samym być objęci ubezpieczeniem: wyłącznie radcowie prawni
oraz aplikanci radcowscy – członkowie Krajowej Izby Radców Prawnych z siedzibą w Warszawie,
Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa oraz Okręgowych Izb Radców Prawnych (jeżeli
chodzi o ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków), członkowie Krajowej Izby Radców
Prawnych, Okręgowych Izb Radców Prawnych, pracownicy Krajowej Rady Radców Prawnych i
Okręgowych Izb Radców Prawnych oraz ich małżonkowie / partnerzy życiowi oraz pełnoletnie dzieci
(jeżeli chodzi o grupowe ubezpieczenie na życie), członkowie Krajowej Izby Radców Prawnych,
Okręgowych Izb Radców Prawnych oraz ich małżonkowie / partnerzy życiowi, ich dzieci, (jeżeli
chodzi o grupowe ubezpieczenie zdrowia).
1.3 Wszystkie programy ubezpieczeniowe są realizowane na zlecenie Krajowej Izby Radców Prawnych
z siedzibą w Warszawie, Aleje Ujazdowskie 41 lok. 2, 00-540 Warszawa.
§ 2 Definicje
2.1 ADRES ELEKTRONICZNY – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające
porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty
elektronicznej.
2.2 DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA / WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA (formularz
danych) - sporządzony elektronicznie formularz zawierający dane niezbędne do przystąpienia
do UMOWY UBEZPIECZENIA, na podstawie którego dochodzi odpowiednio do objęcia ochroną
ubezpieczeniową w ramach UMOWY UBEZPIECZENIA na życie, zdrowia, następstw nieszczęśliwych
wypadków na podstawie WNIOSKU PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA lub DEKLARACJI
PRZYSTĄPIENIA.
2.3 KLIENT – członek Krajowej Izby Radców Prawnych oraz Okręgowych Izb Radców Prawnych,
pracownik Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Okręgowych Izb Radców Prawnych, małżonek /
partner życiowy, pełnoletnie dziecko, dziecko radcy prawnego lub aplikanta radcowskiego.
2.4 O2 IMPLEMENTATION Olga Pogoda (zwana dalej O2) – MULTIAGENCJA UBEZPIECZENIOWA
z siedzibą we Wrocławiu, ul. Smardzowska 32, 52-234 Wrocław, NIP: 9131311188, REGON:
364886770, adres e-mail: info@o-2.com.pl, tel.: 607686433, posiadająca obowiązkowe ubezpieczenie
Odpowiedzialności Cywilnej zawarte w INTERRISK (Polisa seria K nr 15000140, ważna do 10.07.2017
roku, z sumą ubezpieczenia 1.875.927,00 EURO), zarządzająca PORTALEM www.polisadlaradcy.pl,
jest także UBEZPIECZAJĄCYM w obrębie produktów ubezpieczeniowych wskazanych w paragrafie 1.1.
2.5
OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA – warunki określające przedmiot i zakres
ubezpieczenia, zakres i czas trwania odpowiedzialności UBEZPIECZYCIELA, prawa i obowiązki stron

UMOWY UBEZPIECZENIA, sposób ustalania wysokości szkody/ świadczenia oraz zasady wypłaty
odszkodowań lub świadczeń.
2.6 PARTNER ŻYCIOWY – osoba fizyczna, pozostająca z członkiem Krajowej Izby Radców Prawnych
/ Okręgowej Izby Radców Prawnych w związku pozamałżeński, niepozostająca z nim w stosunku
pokrewieństwa, powinowactwa, przysposobienia.
2.7 www.polisadlaradcy.pl – portal internetowy (zwany dalej PORTAL), za pośrednictwem którego Klient
może przystąpić do UMOWY UBEZPIECZENIA określonej w paragrafie 1.1
2.8 REGULAMIN – niniejszy Regulamin określający rodzaje i zakres usług świadczonych drogą
elektroniczną w tym warunki świadczenia usług drogą elektroniczną:
a) wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje
się usługodawca,
b) zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
c) warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną;
d) tryb postępowania reklamacyjnego.
e) O2 świadczy usługi drogą elektroniczną zgodnie z REGULAMINEM.
2.9 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA – (zwana dalej SKŁADKA) - cena usługi ubezpieczeniowej; kwota
pieniężna, jaką UBEZPIECZAJĄCY opłaca UBEZPIECZYCIELOWI w zamian za udzieloną przez niego
ochronę ubezpieczeniową.
2.10 Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej
obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy,
przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie
z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub
transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. –
Prawo telekomunikacyjne (świadczenie usługodawcy na podstawie REGULAMINU polega jedynie
na przekazaniu danych KLIENTA UBEZPIECZYCIELOWI w celu zawarcia UMOWY UBEZPIECZENIA).
2.11 - UBEZPIECZYCIEL – zakład ubezpieczeń oferujący KLIENTOWI przystąpienie do UMOWY
UBEZPIECZENIA poprzez PORTAL www.polisadlaradcy.pl
2.12 UMOWA UBEZPIECZENIA - przez UMOWĘ UBEZPIECZENIA UBEZPIECZYCIEL (w ramach
działalności swojego przedsiębiorstwa) zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w przypadku
zajścia przewidzianego w UMOWIE UBEZPIECZENIA zdarzenia ubezpieczeniowego, zgodnie
z OGÓLNYMI WARUNKAMI UBEZPIECZENIA a UBEZPIECZAJĄCY zobowiązuje się zapłacić
SKŁADKĘ.

§ 3 PROCEDURA PRZYSTĄPIENIA DO UMOWY UBEZPIECZENIA
KLIENT może przystąpić do umowy ubezpieczenia w zakresie: następstw nieszczęśliwych wypadków,
zdrowia (pakiety medyczne) i życia (grupowe ubezpieczenie na życie), pod warunkiem spełnienia
kryteriów podmiotowych wskazanych w § 1.2 REGULAMINU, w następujący sposób:
3.1 UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW)
3.1.1 – KLIENT wybiera wariant ubezpieczenia SILVER lub GOLD na PORTALU www.polisadlaradcy.pl
3.1.2 – KLIENT wypełnia na PORTALU DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA poprzez uzupełnienie
wszystkich wymaganych danych niezbędnych do objęcia go ochroną ubezpieczeniową w ramach
UMOWY UBEZPIECZENIA. KLIENT między innymi wyraża w treści DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA
zgodę na objęcie go ochroną ubezpieczeniową, zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z
ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych w związku z zawarciem umowy
ubezpieczenia w celu jej realizacji, zgodę na przekazanie OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA
w wersji elektronicznej i akceptuje warunki REGULAMINU.
3.1.3 – DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA w formie elektronicznej przesyłana jest do O2 i jest podstawą
do weryfikacji KLIENTA pod kątem danych niezbędnych do przystąpienia do UMOWY
UBEZPIECZENIA.
3.1.4 – KLIENT ma możliwość zapłacenia SKŁADKI bezpośrednio po wypełnieniu DEKLARACJI
PRZYSTĄPIENIA. W tym celu KLIENT przekierowany zostaje na portal PRZELEWY24, gdzie
transakcja jest realizowana. O2 w celu realizacji transakcji przekazuje do właściciela portalu
PRZELEWY24 następujące dane osobowe: imię i nazwisko Klienta, kraj pochodzenia, adres
zamieszkania / zameldowania, kod pocztowy miejscowości, adres e-mail Klienta, tytuł płatności.
3.1.5 – Właścicielem serwisu PRZELEWY24 jest PAYPRO S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,
która w celu realizacji usług opisanych w niniejszym Regulaminie podpisała z O2 umowę o
przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych.
3.1.6 O2 nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęta skutkami prawnymi czynności
prawnych, które PAYPRO S.A. podejmuje z poszczególnymi bankami.
3.1.7 O2 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowości wynikających z
niewłaściwego działania lub zaniechania instytucji pośredniczącej, jaką jest np. bank, urząd pocztowy
czy biuro usług płatniczych w szczególności w wyniku nieprzekazania przez instytucję pośredniczącą
środków do PAYPRO S.A. we właściwym terminie, kwocie lub z niezbędnymi danymi identyfikującymi
określoną płatność.
3.1.8 Regulamin PAYPRO S.A. jest dostępny na PORTALU www.polisadlaradcy.pl.
3.1.9 – KLIENT ma także możliwość opłacenia SKŁADKI w dowolnym czasie korzystając z innego
narzędzia niż opisane w pkt 3.1.4. Data opłacenia składki decyduje o chwili rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej, stosownie do § 3.1.11 REGULAMINU.

3.1.10 – UMOWA UBEZPIECZENIA jest zawarta jeżeli KLIENT wypełni DEKLARACJĘ
PRZYSTĄPIENIA (zakończenie procesu wypełnienia następuje poprzez „kliknięcie” w ZAPŁAĆ POLISĘ
TERAZ lub ZAPŁAĆ POLISĘ PÓŹNIEJ) oraz opłaci SKŁADKĘ z zastrzeżeniem warunków poniżej
wskazanych.
3.1.11 – Data początku ochrony ubezpieczeniowej ustalana jest zgodnie z poniższym: jeżeli
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA do ubezpieczenia jest wypełniona i przesłana a SKŁADKA opłacona w
terminie do 25 dnia danego miesiąca, wówczas wnioskowana data początku odpowiedzialności to 1
dzień miesiąca następującego po dacie wypełnienie DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA do ubezpieczenia.
Jeżeli natomiast DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA do ubezpieczenia jest wypełniona i przesłana a
SKŁADKA opłacona 26. dnia miesiąca i później, wówczas wnioskowana data początku
odpowiedzialności możliwa jest najwcześniej od 1. dnia kolejnego miesiąca (to jest od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęłaby się ochrona ubezpieczeniowa, gdyby
składkę opłacono do 25 dnia danego miesiąca).
3.1.12 O2 po weryfikacji DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA oraz płatności SKŁADKI, przesyła do
KLIENTA na adres e-mail, wprowadzony w DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA, CERTYFIKAT ZAWARCIA
UMOWY UBEZPIECZENIA
3.2 – UBEZPIECZENIE ZDROWIA
3.2.1 – KLIENT wybiera wariant ubezpieczenia MIDI lub MAXI na PORTALU www.polisadlaradcy.pl
3.2.2 – KLIENT wypełnia DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA i wpisuje tam wszystkie dane niezbędne do
zawarcia UMOWY UBEZPIECZENIA. KLIENT między innymi wyraża zgodę na przystąpienie do
grupowego ubezpieczenia, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia w celu
jej realizacji, wyraża zgodę na przekazanie OWU w wersji elektronicznej i akceptuje warunki niniejszego
REGULAMINU oraz pobiera dokumenty (OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA, INFORMACJĘ
PRAWNĄ, REGULAMIN)
3.2.3 – DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA w formie elektronicznej przesyłana jest do O2 i jest podstawą
do weryfikacji KLIENTA pod kątem danych niezbędnych do zawarcia UMOWY UBEZPIECZENIA.
3.2.4 – KLIENT ma możliwość zapłacenia SKŁADKI bezpośrednio po wypełnieniu DEKLARACJI
PRZYSTĄPIENIA. W tym celu KLIENT przekierowany zostaje na portal PRZELEWY24, gdzie
transakcja jest realizowana.
3.2.5 – Właścicielem serwisu PRZELEWY24 jest PAYPRO S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,
która w celu realizacji usług opisanych w niniejszym Regulaminie podpisała z O2 umowę o
przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych.
3.2.6 O2 nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęta skutkami prawnymi czynności
prawnych, które PAYPRO S.A. podejmuje z poszczególnymi bankami.
3.2.7 O2 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowości wynikających z
niewłaściwego działania lub zaniechania instytucji pośredniczącej, jaką jest np. bank, urząd pocztowy

czy biuro usług płatniczych w szczególności w wyniku nieprzekazania przez instytucję pośredniczącą
środków do PAYPRO S.A. we właściwym terminie, kwocie lub z niezbędnymi danymi identyfikującymi
określoną płatność.
3.2.8 Regulamin PAYPRO S.A. jest dostępny na Portalu www.polisadlaradcy.pl.
3.2.9 – KLIENT ma także możliwość opłacenia SKŁADKI w dowolnym czasie korzystając z innego
narzędzia niż opisane w pkt 3.2.4. Data opłacenia składki decyduje o chwili rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej, stosownie do § 3.2.11 REGULAMINU.
3.2.10 – UMOWA UBEZPIECZENIA jest zawarta jeżeli KLIENT wypełni DEKLARACJĘ
PRZYSTĄPIENIA (zakończenie procesu wypełnienia następuje poprzez „kliknięcie” w ZAPŁAĆ ZA
POLISĘ TERAZ lub ZAPŁAĆ ZA POLISĘ PÓŹNIEJ) oraz opłaci SKŁADKI z zastrzeżeniem warunków
poniżej wskazanych.
3.2.11 – Data początku ochrony ubezpieczeniowej ustalana jest zgodnie z poniższym: jeżeli
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA do ubezpieczenia jest wypełniona i przesłana a SKŁADKA opłacona w
terminie do 25 dnia danego miesiąca, wówczas wnioskowana data początku odpowiedzialności to 1
dzień miesiąca następującego po dacie wypełnienie DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA do ubezpieczenia.
Jeżeli natomiast DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA do ubezpieczenia jest wypełniona i przesłana a
SKŁADKA opłacona 26. dnia miesiąca i później, wówczas wnioskowana data początku
odpowiedzialności możliwa jest najwcześniej od 1. dnia kolejnego miesiąca (to jest od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęłaby się ochrona ubezpieczeniowa, gdyby
składkę opłacono do 25 dnia danego miesiąca).
3.2.12 - Kolejne raty SKŁADKI płatne są do 20 każdego kolejnego dnia miesiąca kalendarzowego. Brak
opłacenia SKŁADKI w terminie skutkuje koniecznością zgłoszenia Ubezpieczonego przez
Ubezpieczającego do Ubezpieczyciela jako występującego z grupowej UMOWY UBEZPIECZENIA i tym
samym zakończeniem ochrony ubezpieczeniowej z pierwszym dniem miesiąca, za który składka nie
została opłacona w całości.
3.2.13 - UBEZPIECZYCIEL po weryfikacji DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA oraz płatności SKŁADKI,
przesyła do KLIENTA, na adres wprowadzony w DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA, Kartę
Identyfikacyjną.
3.3 GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE
3.3.1 – KLIENT wybiera wariant ubezpieczenia SILVER lub GOLD na PORTALU www.polisadlaradcy.pl
3.3.2 – KLIENT wypełnia na PORTALU WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA poprzez
uzupełnienie wszystkich wymaganych danych niezbędnych do objęcia go ochroną ubezpieczeniową w
ramach UMOWY UBEZPIECZENIA. KLIENT między innymi wyraża w treści WNIOSKU
PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA zgodę na objęcie go ochroną ubezpieczeniową, zgodę na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych
osobowych w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia w celu jej realizacji, zgodę na przekazanie
OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA w wersji elektronicznej oraz oświadcza, że się z nimi

zapoznał, wypełnia oświadczenia dobrego stanu zdrowia zawarte we WNIOSKU PRZYSTĄPIENIA DO
UBEZPIECZENIA i akceptuje warunki niniejszego REGULAMINU.
3.3.3 – Uzupełniony WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA, po „kliknięciu” opcji „Drukuj –
OPŁAĆ WNIOSEK TERAZ lub DRUKUJ – OPŁAĆ WNIOSEK PÓŹNIEJ” KLIENT generuje a następnie
drukuje go i zapisuje w wersji pdf. Wypełniony, wydrukowany i podpisany WNIOSEK PRZYSTĄPIENIA
DO UBEZPIECZENIA w formie papierowej KLIENT przekazuje pocztą do Ubezpieczyciela - Unum
Życie TUiR S.A., na adres: al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa, który jest podstawą do weryfikacji
KLIENTA pod kątem danych niezbędnych do przystąpienia do UMOWY UBEZPIECZENIA.
3.3.4 – Bezpośrednio po potwierdzeniu w PORTALU wygenerowania WNIOSKU PRZYSTĄPIENIA DO
UBEZPIECZENIA KLIENT ma możliwość zapłacenia SKŁADKI. W tym celu KLIENT, po wybraniu opcji
„DRUKUJ – OPŁAĆ WNIOSEK TERAZ”, przekierowany zostaje na portal PRZELEWY24, gdzie
transakcja jest realizowana. O2 w celu realizacji transakcji przekazuje do właściciela portalu
PRZELEWY24 następujące dane osobowe: imię i nazwisko Klienta, kraj pochodzenia, adres
zamieszkania / zameldowania, kod pocztowy miejscowości, adres e-mail Klienta, tytuł płatności.
3.3.5 – Właścicielem portalu PRZELEWY24 jest PAYPRO S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań,
która w celu realizacji usług opisanych w niniejszym Regulaminie podpisała z O2 umowę
o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych.
3.3.6 O2 nie jest stroną ani w żaden inny sposób nie jest objęta skutkami prawnymi czynności
prawnych, które PAYPRO S.A. podejmuje z poszczególnymi bankami.
3.3.7 O2 nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowości wynikających z
niewłaściwego działania lub zaniechania instytucji pośredniczącej, jaką jest np. bank, urząd pocztowy
czy biuro usług płatniczych w szczególności w wyniku nieprzekazania przez instytucję pośredniczącą
środków do PAYPRO S.A. we właściwym terminie, kwocie lub z niezbędnymi danymi identyfikującymi
określoną płatność.
3.3.8 Regulamin PAYPRO S.A. jest dostępny na Portalu www.polisadlaradcy.pl.
3.3.9 – Klient ma także możliwość opłacenia SKŁADKI w dowolnym czasie korzystając z innego
narzędzia niż opisane w pkt 3.3.4
3.3.10 – KLIENT zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach UMOWY UBEZPIECZENIA po
potwierdzeniu zdolności ubezpieczeniowej przez UBEZPIECZYCIELA zgodnie z warunkami
określonymi w UMOWIE UBEZPIECZENIA i pod warunkiem wypełnienia, podpisania i przesłania przez
KLIENTA na adres Unum (al. Jana Pawła II 17, 00-854 Warszawa) WNIOSKU PRZYSTĄPIENIA DO
UBEZPIECZENIA (zakończenie procesu wypełniania WNIOSKU PRZYSTĄPIENIA DO
UBEZPIECZENIA następuje poprzez „kliknięcie” w „DRUKUJ – OPŁAĆ WNIOSEK TERAZ lub DRUKUJ
– OPŁAĆ WNIOSEK PÓŹNIEJ”) oraz opłacenia pierwszej SKŁADKI. Kolejne SKŁADKI KLIENT opłaca
we własnym zakresie zgodnie z REGULAMINEM.
3.3.11 – Data początku ochrony ubezpieczeniowej ustalana jest zgodnie z poniższym: jeżeli
DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA do ubezpieczenia jest wypełniona i przesłana a SKŁADKA opłacona w
terminie do 25 dnia danego miesiąca, wówczas wnioskowana data początku odpowiedzialności to 1

dzień miesiąca następującego po dacie wypełnienie DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA do ubezpieczenia.
Jeżeli natomiast DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA do ubezpieczenia jest wypełniona i przesłana a
SKŁADKA opłacona 26. dnia miesiąca i później, wówczas wnioskowana data początku
odpowiedzialności możliwa jest najwcześniej od 1. dnia kolejnego miesiąca (to jest od pierwszego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęłaby się ochrona ubezpieczeniowa, gdyby
składkę opłacono do 25 dnia danego miesiąca).
3.3.12 – Kolejne raty SKŁADKI płatne są do 20 każdego kolejnego dnia miesiąca kalendarzowego. Brak
opłacenia SKŁADKI w terminie skutkuje koniecznością zgłoszenia UBEZPIECZONEGO przez
UBEZPIECZAJĄCEGO do UBEZPIECZYCIELA jako występującego z grupowej UMOWY
UBEZPIECZENIA i tym samym zakończenie ochrony ubezpieczeniowej z pierwszym dniem miesiąca,
za który składka nie została opłacona w całości.
3.3.13 - UBEZPIECZYCIEL po weryfikacji WNIOSKU PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA i po
akceptacji ryzyka ubezpieczeniowego oraz otrzymaniu SKŁADKI, przesyła do KLIENTA na podany we
WNIOSKU PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA adres e-mail – certyfikat grupowego ubezpieczenia
na życie zabezpieczony hasłem.
§ 4 Płatność SKŁADKI
4.1 – KLIENT opłaca każdą SKŁADKĘ na następujący rachunek bankowy: Raiffeisen Bank Polska S.A.,
nr 97175000120000000034863261. Właścicielem rachunku bankowego jest O2. Dwa razy w miesiącu
w terminie do 20 dnia miesiąca (dla ubezpieczenie ZDROWIA i ŻYCIA) i do 25 dnia miesiąca (dla
ubezpieczenia NNW) O2 przesyła pełną SKŁADKĘ należną ubezpieczycielom z tytułu zawartych umów
ubezpieczenia
4.2 – O2 nie pobiera jakichkolwiek innych składek, prowizji czy opłat od KLIENTÓW.
4.3 – Brak zapłaty składki w pełnej wysokości w terminie skutkuje ustaniem ochrony ubezpieczeniowej
od pierwszego dnia okresu, za który składka nie została zapłacona w należnej wysokości w całości.
§ 5 Polityka Prywatności
5.1 O2 chroni prawo do prywatności oraz dane osobowe KLIENTÓW.
5.2 Odwiedzanie PORTALU www.polisadlaradcy.pl jest możliwe bez podawania jakichkolwiek danych
osobowych.
5.3 Aby przystąpić do UMOWY UBEZPIECZENIA, za pośrednictwem PORTALU www.polisadlaradcy.pl,
konieczne jest dobrowolne podanie danych osobowych.
5.4 UBEZPIECZYCIEL zbiera dane o stanie zdrowia KLIENTÓW w trakcie przystępowania do UMOWY
UBEZPIECZENIA wyłącznie w celu dokonania właściwej oceny ryzyka ubezpieczeniowego.
5.5 O2 przetwarza dane osobowe KLIENTÓW w związku z przystąpieniem, zawarciem i realizacją
umów ubezpieczenia określonych w niniejszym REGULAMINIE.
5.6 Dane osobowe zawarte w DEKLARACJACH PRZYSTĄPIENIA / WNIOSKACH PRZYSTĄPIENIA
DO UBEZPIECZENIA O2 przechowuje i przetwarza w sposób zgodny z zakresem udzielonej przez

KLIENTA zgody oraz wymogami polskiego prawa, w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie
danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z
dnia 18 lipca 2002 r.
5.7 Przekazywane do zakładów ubezpieczeń dane są związane z realizacją zawieranych UMÓW
UBEZPIECZENIA i podlegają zabezpieczeniu.
5.8 O2 jest administratorem danych osobowych. Zbiór zgromadzonych danych osobowych znajduje się
na specjalnych, dedykowanych serwerach O2. Dostęp do nich mają wyłącznie uprawnieni pracownicy
O2..
5.9 O2 będzie przetwarzało dane osobowe powierzone przez KLIENTÓW wyłącznie w celu, w jakim
zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nie ujawniania ich innym
podmiotom chyba, że ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez KLIENTA
lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
5.10 Każdy KLIENT może uzyskać dostęp do swoich danych, zmieniać je lub aktualizować. Cofnięcie
zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy przez
KLIENTA.
§ 6 Warunki techniczne świadczenia usług
Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem PORTALU www.polisadlaradcy.pl wymagana
jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa typu Microsoft Internet Explorer, włączona
obsługa plików Cookies oraz obsługa języka Javascript. Za problemy wynikające ze stosowania
przeglądarek niespełniających tego wymogu O2 nie ponosi odpowiedzialności
§ 7. Zasady odpowiedzialności
7.1 W przypadku korzystania z usług niezgodnie z REGULAMINEM lub obowiązującymi przepisami
prawa, O2 ma prawo do przetwarzania danych osobowych KLIENTA w zakresie koniecznym do
ustalenia jego odpowiedzialności. O2 każdorazowo powiadomi KLIENTA o niedozwolonych działaniach
z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej
określonym celu.
7.2 Niedopuszczalne jest dostarczanie przez KLIENTA treści sprzecznych z prawem, wzywających do
nienawiści wyznaniowej, rasowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści
uznanych powszechnie za niemoralne, obraźliwe oraz treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić
w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia
systemów komputerowych. W przypadku otrzymania przez O2 wiarygodnej wiadomości o bezprawnym
charakterze danych dostarczonych przez KLIENTA, O2 może uniemożliwić dostęp do tych danych. O2
nie ponosi odpowiedzialności względem KLIENTA za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia
dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku dostarczenia przez KLIENTA treści i danych, o
których mowa powyżej, O2 ma prawo do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym bezpośrednio
do KLIENTA.

7.3 Jeżeli usługa wymaga podania przez KLIENTA określonych danych (zwłaszcza w DEKLARACJI
PRZYSTĄPIENIA / WNIOSKU PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA), KLIENT zobowiązuje się do
podania danych prawdziwych, dokładnych i kompletnych. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego
wypełnienia formularzy danych przez KLIENTA w szczególności polegającego na podaniu przez
KLIENTA błędnych lub nieprawdziwych danych (umyślnie lub nieumyślnie), całkowitą odpowiedzialność
ponosi KLIENT. Dostrzeżone nieprawidłowości należy niezwłocznie zgłaszać do O2 w celu ich
weryfikacji i poprawienia.
7.4 O2 nie ponosi także odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy danych przez
KLIENTA, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane
zostały zamieszczone w formularzu danych bez ich wiedzy i zgody.
7.5 Z powodów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od O2, O2 ma prawo
czasowo zawiesić dostęp do PORTALU www.polisadlaradcy.pl na okres konieczny do usunięcia
zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości.
7.6 O2 nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez KLIENTA z PORTALU www.polisadlaradcy.pl
w sposób sprzeczny z postanowieniami REGULAMINU.
§ 8. Prawa własności intelektualnej
8.1 O2 oświadcza, że prawa autorskie do PORTALU www.polisadlaradcy.pl, Informacje i materiały
znajdujące się w PORTALU www.polisadlaradcy.pl należą do O2 oraz do poszczególnych
UBEZPIECZYCIELI. O2 posiada również odpowiednie prawo pozwalające na korzystanie z takich
materiałów, informacji lub znaków.
8.2 Opublikowane w PORTALU materiały lub informacje, o ile wyraźnie nie jest stwierdzone inaczej, nie
stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
8.3 KLIENT zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej.
8.4 KLIENT zobowiązuje się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych w PORTALU treści
wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości postanawia
się, że korzystanie i rozporządzenie tymi treściami, wykraczające poza ramy dozwolonego użytku
osobistego wymaga uprzedniej pisemnej zgody O2.
§ 9 Postępowanie reklamacyjne.
KLIENT ma prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług. Wszelkie reklamacje dotyczące
korzystania z PORTALU należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: reklamacja@polisadlaradcy.pl i są
one rozpatrywane bez zwłoki, nie później niż w terminie 3 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego
O2 poinformuje KLIENTA drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w procesie rejestracji.
§ 10 Bezpieczeństwo usług
10.1 O2 a tym samym PORTAL www.polisadlaradcy.pl korzysta z certyfikatów SSL wersja 3, które są
narzędziem zapewniającym ochronę PORTALU www.polisadlaradcy.pl, a także gwarantem zachowania
poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną. Pełne bezpieczeństwo jest efektem zastosowania

szyfrowania komunikacji pomiędzy komputerami. Dane te są zabezpieczone kryptograficznie i nie
można ich samodzielnie zmienić.
10.2 Wszelkie informacje przesyłane przez O2 do UBEZPIECZYCIELI są dodatkowo zabezpieczone
hasłem. Dotyczy to zwłaszcza takich danych zawartych w DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA / WNIOSKU
PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA jak PESEL, adres zamieszkania, imię i nazwisko, nr telefonu,
adres e-mail. O2 nie przesyła do UBEZPIECZYCIELI danych wrażliwych, tj. oświadczenia o dobrym
stanie zdrowia, które znajdują się we WNIOSKU PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA
GRUPOWEGO NA ŻYCIE.
10.3 Dane wprowadzone w DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA / WNIOSKU PRZYSTĄPIENIA DO
UBEZPIECZENIA są przechowywane przez O2.
§ 11 Odstąpienie od umowy
11.1 KLIENT będący konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy o świadczenie usług drogą
elektroniczną w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny.
11.2 Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu
od umowy na adres korespondencyjny lub elektroniczny usługodawcy.
§ 12 Postanowienia końcowe
12.1 REGULAMIN został przyjęty przez O2 w dniu 3 października 2016 roku.
12.2 W przypadku zmiany REGULAMINU, jego doręczenie KLIENTOWI i UBEZPIECZYCIELOM
odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach PORTALU.
12.3 W sprawach nieuregulowanych w REGULAMINIE, a w szczególności do składania oświadczeń
woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U z 1964 r., nr 16, poz. 93 z
późn. zmianami), Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002
r., nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o
ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt
niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r.Nr 22, poz.271 z późn. zmianami), Ustawy z dnia 22 maja 2003 roku o
działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 2003 r., nr 123 poz. 1151 z późn. zmianami) oraz innych
stosownych aktów prawnych.

