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Regulamin przystąpienia do Umów Grupowego Ubezpieczenia
§1
Postanowienia ogólne
1.

Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344).

2.

Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Portalu Internetowego,
a każdy ma możliwość zapoznania się z postanowieniami Regulaminu przed zawarciem
Umowy ubezpieczenia.
§2
Definicje

1.

Broker – architUBEZ Biuro Brokerskie Wojciech Michalski z siedzibą we Wrocławiu, przy ul.
Energetycznej

14/3A,

53-330

Wrocław,

wpisaną

do

rejestru

przedsiębiorców

prowadzonego przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, NIP
691-158-61-72, REGON 931886224.
2.

OWU – Ogólne Warunki Umów do których Użytkownik może przystąpić na mocy
Regulaminu.

3.

Portal – prowadzony przez Brokera serwis internetowy, dostępny pod domeną internetową
https://architubez.pl/, umożliwiający zawieranie za pośrednictwem Brokera umów
ubezpieczenia.

4.

Użytkownik –

osoba fizyczna zawierająca umowę ubezpieczenia za pośrednictwem

portalu.
§3
Świadczenia
1.

Poprzez Portal Broker na podstawie Regulaminu zapewnia Użytkownikom:
 możliwość wypełnienia elektronicznego formularza deklaracji przystąpienia do wybranej
Umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że dla niektórych Umów, Broker może ustalić
odrębny regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 udostępnianie niezbędnych informacji o Umowach, w tym OWU.
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§4
Przystępowanie do Umowy Ubezpieczenia
1.

Użytkownik za pośrednictwem Portalu może wypełnić formularz wniosku o przystąpienie do
Umowy Ubezpieczenia.

2.

Użytkownik jest zobowiązany przedstawić we wniosku o przystąpienie prawidłowe,
prawdziwe i kompletne dane, oraz zobowiązany jest podać wszystkie znane sobie
okoliczności, o które zapytano we wniosku. Broker nie ponosi odpowiedzialności za
podanie

przez

Użytkownika

niewłaściwych,

błędnych,

nieprawdziwych

bądź

niekompletnych danych.
3.

Objęcie ochroną w ramach Umowy Ubezpieczenia następuje w języku polskim,
w oparciu o polskie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, na warunkach opisanych
każdorazowo w OWU.

4.

Po złożeniu kompletnie wypełnionego wniosku o przystąpienie do Umowy Ubezpieczenia za
pośrednictwem Portalu oraz akceptacji OWU i Regulaminu, Użytkownik otrzyma za
pośrednictwem poczty elektronicznej potwierdzenie informacji o zawartej Umowie
Ubezpieczenia.

5.

Po zawarciu umowy i zapłacie składki Użytkownik otrzyma Certyfikat potwierdzający
objęcie ochroną ubezpieczeniową.

6.

Certyfikat zostanie wysłany do Użytkownika na adres e-mail wskazany w ramach
Portalu w formacie pozwalającym na jego odtwarzanie - PDF.

7.

W ramach Certyfikatu Użytkownik otrzyma informację o dacie rozpoczęcia Umowy
ubezpieczenia, wysokości składki, numerze certyfikatu.
§5
Warunki Umowy

1.

Przystępowanie do wybranej Umowy Ubezpieczenia za pośrednictwem Portalu następuje
na podstawie OWU, które regulują szczegółowo m.in. dane ubezpieczyciela, dane
ubezpieczającego, zakres, prawa i obowiązki stron, zakres i wyłączenia odpowiedzialności.

2.

OWU są każdorazowo udostępnione Użytkownikowi podczas procesu wypełniania
deklaracji przystąpienia do wybranej Umowy w ramach Portalu, oraz na stronie
internetowej Brokera. Użytkownik powinien się z nimi zapoznać przed złożeniem
wniosku o przystąpienie do Umowy.

3.

Informacje o prawie wypowiedzenia Umowy, prawie i sposobie odstąpienia od Umowy,
sądzie właściwym do rozstrzygania sporów, oraz sposobie składania skarg i zażaleń zawarte
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są w OWU.
§6
Dane osobowe
1.

W celu złożenia wniosku o przystąpienie do wybranej Umowy Ubezpieczenia za
pośrednictwem Portalu wymagane jest podanie w szczególności następujących danych
osobowych:

2.

a)

imię i nazwisko,

b)

data i miejsce urodzenia,

c)

numer PESEL,

d)

adres zamieszkania,

e)

adres korespondencyjny, jeżeli inny niż zamieszkania,

f)

numer telefonu kontaktowego,

g)

adres e-mail.

W zakresie Umów, do których przystąpi Użytkownik, jego dane osobowe będą przetwarzane
każdorazowo przez Ubezpieczyciela, w celu przyjęcia do Ubezpieczenia, oraz wykonywania
umowy.

3.

Zakup Ubezpieczenia uznaje się za skuteczny po wpłacie wymaganej składki.

4.

Podanie danych zaznaczonych w serwisie czerwoną gwiazdką jest dobrowolne, ale jest
warunkiem zawarcia Umowy Ubezpieczenia, co oznacza, że w przypadku ich
nieuzupełnienia nie będzie możliwości zawarcia Umowy. Podanie danych w celach
marketingowych jest dobrowolne i nie jest warunkiem świadczenia jakichkolwiek usług za
pośrednictwem Portalu.

5.

Jeżeli Użytkownik uważa, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa
może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.

Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do własnych danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych.
§7
Informacje o kosztach związanych z zawarciem Umowy Ubezpieczenia

1.

Wysokość kwoty odpowiadającej składce za wybrany wariant ubezpieczenia przedstawiona
jest w walucie polskiej. Użytkownik uzyskuje informacje o wysokości składki przed
przystąpieniem do Umowy.
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2.

Użytkownik może dokonać płatności za zawartą Umowę Ubezpieczenia za pomocą ogólnie
dostępnych środków płatniczych – w tym PayU. Informacje dotyczące płatności zostaną
wskazane Użytkownikowi w ostatnim kroku systemu zapisu dostępnym na Portalu.
§8
Wymagania Techniczne

1.

W celu prawidłowego korzystania z Portalu wymagana jest przeglądarka Google Chrome,
Mozilla Firefox, Opera, Safari, Internet Explorer, oraz włączenie w przeglądarce
internetowej użytkownika obsługi Javascript i plików cookies.

2.

Na stronie internetowej https://architubez.pl mogą być wykorzystywane następujące
technologie: Java, Javascript, Adobe Flash, XML, DHTML, cookies. Wybrane podstrony mogą
wymagać logowania lub korzystania z szyfrowanego protokołu transmisji SSL.

3.

Cookies są wykorzystywane w następujących celach: dla ułatwienia Użytkownikowi
korzystania z zasobów Portalu, w celu dostosowania wyglądu strony internetowej do
oczekiwań i potrzeb konkretnego Użytkownika (tzw. personalizacja), w celu monitorowania
ruchu na stronach, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów
przez Użytkowników. Użytkownik ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”.
Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce Użytkownika.
§9
Reklamacje

1.

Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem
Portalu na postawie Regulaminu, w trybie przewidzianym w niniejszym paragrafie.

2.

Reklamacje mogą być wnoszone w formie pisemnej na adres korespondencyjny: architUBEZ
Biuro Brokerskie Wojciech Michalski, ul. Energetyczna 14 lok. 3 A, 53-330 Wrocław

3.

Broker dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 30 dni od daty
ich otrzymania. O ich rezultacie Biuro brokerskie niezwłocznie powiadomi składającego
reklamację na piśmie.

4.

Reklamacje dotyczące poszczególnych Umów Ubezpieczenia należy zgłaszać bezpośrednio
do ich dostawców w trybie określonym w OWU.
§ 10
Zakaz bezprawnych treści

1.

Zakazane jest wysyłanie przez Użytkownika informacji i treści o charakterze bezprawnym,
treści obraźliwych, informacji błędnych czy mogących wprowadzać w błąd, a także treści

4

architUBEZ
biuro brokerskie Wojciech Michalski
ul. Energetyczna 14 lok. 3A, 53-330 Wrocław
tel. (071) 32 29 0 29, kom. 500 133 901
NIP 691-158-61-72, REGON 9 3 1 8 8 6 2 2 4

zawierających wirusy, lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów
komputerowych.
2.

W przypadku wysłania treści określonych w ust. 1, Broker może wystąpić z roszczeniem
odszkodowawczym bezpośrednio do Użytkownika, na zasadach określonych w przepisach
prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w Kodeksie cywilnym.
§11
Postanowienia końcowe

1.

Broker zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie, w szczególności, gdy
zmianie ulegnie funkcjonalność strony internetowej lub zakres usług dostępnych dla
Użytkowników.

2.

Zmiany w Regulaminie będą doręczane Użytkownikowi poprzez ich umieszczenie na stronie
internetowej Brokera. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez
Brokera.

3.

Strona internetowa zawiera informacje i dokumenty chronione prawami autorskimi, znaki
towarowe oraz inne dobra niematerialne, stanowiące przedmiot ochrony prawa własności
intelektualnej.

4.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2019r.
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