Regulamin Świadczenia usług drogą elektroniczną
z wykorzystaniem serwisu internetowego WWW.mojeubezpieczenie.pl
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, sporządzony został na podstawie art. 8 ust.
1 pkt 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z dnia 9 września 2002 roku nr 144 poz. 1204, z późniejszymi zmianami), w celu określenia
zasad Świadczenia drogą elektroniczną usług przez Polskie Polisy spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Gdyni przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98, prowadzącą
działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000499238, NIP
5862289260, REGON 222038249.
2. Regulamin określa zakres i warunki Świadczenia usług drogą elektroniczną z wykorzystaniem
serwisu internetowego WWW.mojeubezpieczenie.pl, warunki zawierania i rozwiązywania
umów na Świadczenie takich Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Regulamin, zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o Świadczeniu Usług
drogą elektroniczną, udostępniony został nieodpłatnie na stronach serwisu internetowego
mojeubezpieczenie.pl pod Adresem WWW.mojeubezpieczenie.pl w formacie pdf,
umożliwiającym każdemu z Usługobiorców serwisu zapoznanie się z jego treścią oraz
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu
teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca serwisu, a także jego
wydrukowanie.
4. Korzystanie z Usług Świadczonych drogą elektroniczną z wykorzystaniem serwisu
internetowego WWW.mojeubezpieczenie.pl jest równoznaczne z pełną akceptacją
postanowień Regulaminu, który również stanowi integralną część Umowy o współpracy
w zakresie działań marketingowych Programu Partnerskiego „Moje Ubezpieczenie”,
wykonywanej z wykorzystaniem serwisu WWW.mojeubezpieczenie.pl.
5. Korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną z wykorzystaniem serwisu
internetowego WWW.mojeubezpieczenie.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy na
świadczenie takich Usług, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń, z zastrzeżeniem
wyjątków określonych w postanowieniach niniejszego Regulaminu. Usługobiorca może
w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług Świadczonych drogą elektroniczną
z wykorzystaniem serwisu internetowego WWW.mojeubezpieczenie.pl, poprzez opuszczenie
strony WWW tego serwisu. W takim przypadku umowa na Świadczenie Usług drogą
elektroniczną rozwiązuje się automatycznie, bez konieczności składania odrębnych
oświadczeń, z chwilą opuszczenia przez Usługobiorcę strony WWW.mojeubezpieczenie.pl.
Umowa na korzystanie z aplikacji Konto Partnera może zostać wypowiedziana przez
Usługobiorcę w drodze oświadczenia złożonego Operatorowi, a także, w drodze
wypowiedzenia jej przez Operatora. Umowa ta ulega rozwiązaniu z mocy prawa po upływie
36 miesięcy od daty ostatniego Zalogowania Usługobiorcy na stronie
WWW.mojeubezpieczenie.pl.
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6. Prawem właściwym dla stosunków prawnych ukształtowanych na podstawie niniejszego
Regulaminu jest prawo polskie.
7. Usługobiorca nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z serwisu
internetowego WWW.mojeubezpieczenie.pl.
8. Usługobiorca zobowiązuje się wykorzystywać formularze kontaktowe oraz szablony maili
z poszanowaniem przepisów prawa, w szczególności Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926,
z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego. Usługobiorca
ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania udostępnionych formularzy
kontaktowych oraz szablonów maili znajdujących się w serwisie internetowym
WWW.mojeubezpieczenie.pl.
9. W ramach serwisu internetowego WWW.mojeubezpieczenie.pl Operator udostępnia
Usługobiorcy narzędzia do wysyłki szablonów mail z zastrzeżeniem, że Usługobiorca
samodzielnie inicjuje ich wysyłanie. Usługobiorca może wysyłać informacje mailowe za
pośrednictwem serwisu internetowego WWW.mojeubezpieczenie.pl jedynie do osób, które
wyraziły na to zgodę. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za działania niezgodne
z przepisami prawa, których dopuścił się korzystając narzędzi dostępnych w ramach serwisu
WWW.mojeubezpieczenie.pl.
§ 2 Definicje
Określenia użyte w treści Regulaminu oznaczają:
1. Adres elektroniczny - oznaczenie Systemu teleinformatycznego umożliwiające
porozumiewanie się za pomocą Środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty
elektronicznej.
2. Hasło – ciąg znaków identyfikujących Usługobiorcę, składający się co najmniej z sześciu
znaków, wykorzystywany do weryfikacji tożsamości Usługobiorcy przed uzyskaniem
autoryzowanego
dostępu
do
Usług
świadczonych
w
ramach
serwisu
WWW.mojeubezpieczenie.pl, zastrzeżonych dla Partnerów Programu Partnerskiego,
3. Informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do
promowania towarów, usług lub wizerunku Operatora, a także usług świadczonych za jego
pośrednictwem, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą
Środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach
niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej
rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów,
sprzedawców i świadczących usługi,
4. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej
działalnością gospodarczą lub zawodową, w tym, dokonująca czynności prawnych
z wykorzystaniem serwisu internetowego WWW.multitu.pl i zawierająca umowę
ubezpieczenia z wykorzystaniem tego serwisu, która została polecona bezpośrednio przez
Partnera lub, która założyła konto klienta w serwisie internetowym WWW.multitu.pl
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w wyniku działań marketingowym i rekomendacyjnych Partnera, również przy użyciu
narzędzi
dostępnych
w
autoryzowanej
strefie
serwisu
internetowego
WWW.mojeubezpieczenie.pl,
5. Konto Partnera – aplikacja internetowa udostępniana Usługobiorcy przez Operatora
nieodpłatnie w ramach serwisu internetowego WWW.mojeubezpieczenie.pl, po złożeniu
przez Usługobiorcę oświadczenia o akceptacji Regulaminu, wyrażeniu zgody na
przetwarzanie danych osobowych oraz podaniu danych wymaganych przez Operatora do
rejestracji i aktywacji Konta Partnera, umożliwiająca Usługobiorcy korzystanie z pełnego
zakresu Usług świadczonych w ramach serwisu internetowego WWW.mojeubezpieczenie.pl,
6. Link – link do serwisu internetowego WWW.multitu.pl pozwalający na przypisanie Partnera
lub Klienta do danego Partnera zgodnie z zasadami określonymi w Umowie o współpracy
w zakresie działań marketingowych Programu Partnerskiego „Moje Ubezpieczenie”,
7. Login (nazwa Usługobiorcy) – unikalny identyfikator przypisany Usługobiorcy serwisu
internetowego WWW.mojeubezpieczenie.pl w celu jego identyfikacji, stanowiący adres
poczty elektronicznej Usługobiorcy; Usługobiorca oświadcza, że jest upoważniony do
posługiwania się Adresem poczty elektronicznej przekazanym Operatorowi jako Login,
a także, że podanie tego Adresu nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich, zwalniając
jednocześnie Operatora od wszelkich ewentualnych roszczeń, przysługujących osobom
trzecim z tego tytułu,
8. Operator - Polskie Polisy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Gdyni
przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do
rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000499238, NIP 5862289260, REGON 222038249, świadcząca usługi
pośrednictwa ubezpieczeniowego i finansowego, a także, dalsze Usługi objęte treścią
niniejszego Regulaminu,
9. Partner – osoba fizyczna lub osoba prawna, która zawarła z Operatorem umowę
o współpracy w zakresie działań marketingowych Programu Partnerskiego „Moje
Ubezpieczenie”,
10. Polecenie – przekazanie Operatorowi kontaktu do Konsumenta zainteresowanego ofertą
ubezpieczenia lub potencjalnego Partnera, za pośrednictwem narzędzi znajdujących się w
autoryzowanej strefie serwisu mojeubezpieczenie.pl, pod warunkiem, że Konsument wyraził
na to zgodę, a także przekazanie Linku lub bezpośrednie skontaktowanie Konsumenta
z Operatorem.
11. Program Partnerski - program działań marketingowych, promocyjnych, reklamowych
i rekomendacyjnych obsługiwany przez Operatora mający na celu umożliwienie sprzedaży
produktów ubezpieczeniowych i finansowych znajdujących się w ofercie Operatora oraz
utrwalenia jego wizerunku, a także podwyższenia stopnia dostępności usług Operatora.
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12. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie
i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego
rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z 2004 roku, z późniejszymi zmianami),
13. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia
teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające
indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między
Systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną,
14. 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 roku - Prawo telekomunikacyjne,
15. Usługi – usługi świadczone przez Operatora drogą elektroniczną, określone w § 4
Regulaminu,
16. Usługobiorca – osoba fizyczna
WWW.mojeubezpieczenie.pl

lub

osoba

prawna

korzystająca

z

serwisu

17. WWW.mojeubezpieczenie.pl – zestaw stron WWW dostępnych przy wykorzystaniu sieci
Internet pod Adresem: WWW.mojeubezpieczenie.pl, stanowiący zorganizowaną platformę
informatyczno – informacyjną, na którą składają się wzajemnie powiązane dokumenty
tekstowe, elementy grafiki oraz skrypty, służące do obsługi Programu Partnerskiego, w tym
przedstawienia oraz do Świadczenia Usług określonych w § 4 Regulaminu,
18. WWW.multitu.pl - serwis internetowy, umożliwiający porównanie oferty ubezpieczenia,
zakup polisy on-line oraz zamówienie kontaktu z pośrednikiem ubezpieczeniowym, przy
pomocy którego Operator wykonuje czynności agencyjne,
19. Zalogowanie
–
identyfikacja
Usługobiorcy
przez
serwis
internetowy
WWW.mojeubezpieczenie.pl na podstawie podanego przez Usługobiorcę Login’u oraz Hasła.
§ 3 Informacje o Operatorze
Usługi świadczone są przez Operatora, wykonującego działalność gospodarczą pod firmą
Polskie Polisy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Gdyni. Adres
siedziby Operatora to: Aleja Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia.
§ 4 Zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną
1. W ramach serwisu internetowego WWW.mojeubezpieczenie.pl Operator świadczy Usługi
polegające na udostępnieniu, narzędzi umożliwiających obsługę Programu Partnerskiego.
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2. Zakres Usług świadczonych przez Operatora w
WWW.mojeubezpieczenie.pl obejmuje w szczególności:

ramach

serwisu

internetowego

1. dostęp do formularza kontaktowego umożliwiającego przekazywanie Operatorowi
kontaktów do potencjalnych klientów, pod warunkiem, że Ci wyrazili na to zgodę
zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych,
2. dostęp do szablonów maili umożliwiających Polecanie usług Operatora potencjalnym
klientom, w tym przekazywanie im Linku do serwisu WWW.multitu.pl,
3. dostęp do szablonów maili umożliwiających Polecanie Programu Partnerskiego,
4. dostęp do raportów sprzedażowych umożliwiających rozliczenie sprzedaży
wygenerowanej dzięki Poleceniom Partnera,
5. dostęp do formularza rejestracyjnego umożliwiającego założenie Konta Partnera.
§ 5 Warunki Świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Korzystanie z Usług w ramach serwisu internetowego WWW.mojeubezpieczenie.pl wymaga
spełnienia przez Usługobiorcę następujących warunków technicznych:
1. posiadania komputera z dostępem do sieci Internet,
2. posiadania przeglądarki internetowej zgodnej z IE 9.0 lub wyżej, FF, Opera lub
Chrome.,
3. włączonej obsługi Java Script oraz plików cookies; wyłączenie obsługi plików cookies
może uniemożliwić dostęp lub wydłużyć czas oczekiwania na korzystanie z Usług
świadczonych w ramach serwisu internetowego WWW.mojeubezpieczenie.pl,
4. minimalnej rozdzielczość ekranu: 1024 x 768 pikseli,
5. obsługi szyfrowanego protokołu HTTPS, z wykorzystaniem którego Operator
świadczy w ramach serwisu internetowego WWW.mojeubezpieczenie.pl Usługi
wymagające przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy.
2. Usługobiorca winien w sposób należyty zabezpieczyć Hasło przed dostępem osób trzecich;
Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody spowodowane
wykorzystaniem Login’u i/lub Hasła przez nieupoważnione przez Usługobiorcę osoby trzecie.
3. Korzystanie z Usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu internetowego
WWW.mojeubezpieczenie.pl, z uwagi na publiczny charakter sieci Internet, wiąże się
z ryzkiem, które Usługobiorca akceptuje.
4. Usługobiorcy zakazane jest dostarczanie za pośrednictwem serwisu internetowego
WWW.mojeubezpieczenie.pl treści o charakterze bezprawnym, mogących wprowadzić w
błąd lub też treści obraźliwych, a także, treści lub programów, w tym, wirusów
komputerowych, mogących wywołać uszkodzenia lub zakłócenia w funkcjonowaniu Systemu
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teleinformatycznego Operatora lub osób trzecich, w tym, utrudniać lub uniemożliwiać
Świadczenie usług za pośrednictwem serwisu internetowego WWW.mojeubezpieczenie.pl.
5. Usługobiorca wykorzystując formularze oraz szablony maili udostępnione w ramach serwisu
internetowego WWW.mojeubezpieczenie.pl zobowiązany jest działać w sposób, który nie
godzi w dobre imię Operatora oraz Towarzystw Ubezpieczeniowych i innych firm, z którymi
Operator współpracuje. W szczególności Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania
przepisów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
- Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami).
§ 6 Ochrona danych osobowych oraz Informacje handlowe
1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Usługobiorców za
pośrednictwem formularzy serwisu internetowego WWW.mojeubezpieczenie.pl jest
Operator - Polskie Polisy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Gdyni
przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98.
2. Dane osobowe przekazywane przez Usługobiorców za pośrednictwem formularzy serwisu
internetowego WWW.mojeubezpieczenie.pl zbierane są w celu Świadczenia Usług
określonych w treści niniejszego Regulaminu, a także w celu marketingu bezpośredniego
własnych usług Opertora, w tym, pośrednictwa w zawieraniu umów ubezpieczenia
z wykorzystaniem serwisu internetowego WWW.multitu.pl lub za pośrednictwem osób
wykonujących czynności agencyjne na rzecz Operatora w przyszłości.
3. Operator, w celu Świadczenia Usług określonych w treści niniejszego Regulaminu,
uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu przez innych
Administratorów danych na podstawie umów zawartych w formie pisemnej.
4. Dane osobowe przekazywane przez Usługobiorców za pośrednictwem formularzy serwisu
internetowego WWW.mojeubezpieczenie.pl przetwarzane są przez Operatora
z zastosowaniem środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych
ochroną, a w szczególności w sposób zabezpieczający dane przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, nielegalnym
przetwarzaniem oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, zgodnie z regulacją
Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity - Dz. U.
z 2002 roku nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami).
5. Operator zapewnia Usługobiorcy dostęp do treści zebranych za pośrednictwem formularza
rejestracyjnego serwisu internetowego WWW.mojeubezpieczenie.pl dotyczących
Usługobiorcy, wraz z możliwością dokonania poprawek, modyfikacji lub uzupełnień tychże
danych.
§ 8 Reklamacje
1. Usługobiorca uprawniony jest do składania reklamacji w sprawach dotyczących Usług
świadczonych z wykorzystaniem serwisu internetowego WWW.mojeubezpieczenie.pl.
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2. Reklamacje mogą być zgłaszane pisemnie na adres Operatora - Polskie Polisy spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Gdyni przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98.
3. Reklamacja winna określać co najmniej opis problemu stanowiącego przedmiot zgłoszenia
reklamacyjnego, imię, nazwisko, Login oraz adres korespondencyjny Usługobiorcy
zgłaszającego reklamację. Operator pozostawi bez rozpoznania reklamacje niezawierające
danych wskazanych w zdaniu poprzednim, w stopniu uniemożliwiającym identyfikację
przedmiotu reklamacji lub zawiadomienie Usługobiorcy zgłaszającego reklamację o rezultacie
jej rozpoznania.
4. Operator zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań celem rozpoznania zgłoszenia
reklamacyjnego w terminie 30 dni od daty jego otrzymania, zawiadamiając Usługobiorcę
zgłaszającego reklamację o rezultacie jej rozpoznania za pomocą wiadomości email
przesyłanej na adres email stanowiący Login Usługobiorcy.
§ 9 Postanowienia końcowe
1. Do
Usług
świadczonych
z
wykorzystaniem
serwisu
internetowego
WWW.mojeubezpieczenie.pl zastosowanie ma prawo polskie, w tym, w szczególności:
1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 roku nr 16 poz.
93), z późniejszymi zmianami,
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst
jednolity - Dz. U. z dnia 9 września 2002 roku nr 144 poz. 1204, z późniejszymi
zmianami,
3. Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (tekst jednolity –
Dz. U. z 2010 roku nr 11 poz. 66),
4. Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z dnia
16 lipca 2003 roku nr 124 poz. 1154), z późniejszymi zmianami
5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 października 2003 roku w sprawie
szczegółowych zasad tworzenia, utrwalania, przechowywania i zabezpieczania
dokumentów związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów ubezpieczenia (Dz.
U. z dnia 18 listopada 2003 roku nr 193 poz. 1889),
6. Ustawa z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 roku nr 124 poz. 1152), z późniejszymi
zmianami,
7. Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z
dnia 31 marca 2000 roku nr 22 poz. 271), z późniejszymi zmianami
8. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity –
Dz. U. z 2002 roku nr 101 poz. 926), z późniejszymi zmianami.
7

2. Językiem stosowanym przy Świadczeniu usług z wykorzystaniem serwisu internetowego
WWW.mojeubezpiczenie.pl oraz wykorzystywanym w kontaktach pomiędzy Operatorem
i Usługobiorcą jest język polski.
3. Prawa autorskie do serwisu internetowego WWW.mojeubezpieczenie.pl, w tym, do
wszelkich elementów i materiałów wchodzących w skład tego serwisu, które stanowią
przedmiot ochrony prawa autorskiego, przysługują w całości Operatorowi. Wykorzystywanie
elementów
i
materiałów
wchodzących
w
skład
serwisu
internetowego
WWW.mojeubezpieczenie.pl w celu innym niż korzystanie z Usług określonych w niniejszym
Regulaminie wymaga uzyskania uprzedniej zgody Operatora wyrażonej w formie pisemnej.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu internetowego
WWW.mojeubezpieczenie.pl wywołany przyczynami niezależnymi od Operatora. Operator,
ze względów bezpieczeństwa, bądź też, względów technologicznych, uprawniony jest
czasowo
zablokować
lub
zawiesić
dostęp
do
serwisu
internetowego
WWW.mojeubezpieczenie.pl, bądź też, do części świadczonych z wykorzystaniem tego
serwisu Usług, na czas konieczny do usunięcia stwierdzonych zagrożeń lub problemów
technicznych.
5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za błędy w transmisji danych, w tym, błędy
spowodowane awariami Systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych,
systemów zasilania lub też okolicznościami zależnymi od operatora zapewniającego
transmisję danych.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe po stronie
Usługobiorcy
w
związku
z
korzystaniem
z
serwisu
internetowego
WWW.mojeubezpieczenie.pl, bądź też, niemożnością korzystania z tego serwisu lub błędami,
zakłóceniami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi lub wadliwym
działaniem systemu informatycznego.
7. Operator jest uprawniony do jednostronnej zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
Tekst Regulaminu uwzględniający dokonane zmiany udostępniany jest na stronach serwisu
internetowego WWW.mojeubezpieczenie.pl z oznaczeniem kolejnej wersji Regulaminu.
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem udostępnienia tekstu Regulaminu
uwzględniającego
dokonane
zmiany
na
stronach
serwisu
internetowego
WWW.mojeubezpieczenie.pl. Operator informuje o zmianach Regulaminu Usługobiorców
drogą mailową. Korzystanie z serwisu internetowego WWW.mojeubezpieczenie.pl po
wprowadzeniu zmian Regulaminu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na korzystanie
z Usług świadczonych w ramach tego serwisu w sposób zgodny ze zmienioną treścią
Regulaminu.
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