
REGULAMIN SERWISU
ubezpieczenia.med.pl

Informacje ogólne
1. Serwis ubezpieczenia.med.pl prowadzony jest przez RAFF RafałMłynarski z siedzibą w Krężnicy Jarej 442, 
gm. Niedrzwica Duża.
2. Celem serwisu jest pośrednictwo ubezpieczeniowe w zakresie ubezpieczeń skierowanych do środowiska 
medycznego.
3. Działalność prowadzona jest na podstawie Pozwolenia Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń 
nr 158999/99 z 18.03.1999r.
4. Pośrednictwo ubezpieczeniowe wykonywane jest na podstawie umowy o prowadzenie 
Przedstawicielstwa i w ramach posiadanego pełnomocnictwa, na rzecz TU INTER Polska SA 
(02-486 Warszawa, Al.Jerozolimskie 172).
Zawarcie ubezpieczenia
5. Serwis ubezpieczenia.med.pl umożliwia wykonanie kalkulacji składki on-line w przypadku wszystkich 
oferowanych ubezpieczeń.
6. Prowadzący serwis zastrzega prawo do zmiany wyliczonej składki w przypadku wystąpienia błędu 
kalkulatora lub pomyłki Ubezpieczającego w zakresie wprowadzanych danych. O w/w fakcie Ubezpieczający 
będzie powiadomiony niezwłocznie po jego stwierdzeniu. W przypadku, gdy Ubezpieczający nie zaakceptuje 
wysokości prawidłowo wyliczonej składki, umowa ubezpieczenia zostanie rozwiązana bez żadnych skutków 
finansowych dla Ubezpieczającego (a pobrana ewentualnie składka zostanie zwrócona).
7. Po zaakceptowaniu wysokości składki wyliczonej on-line, Ubezpieczający wypełnia formularz wniosku 
wpisując odpowiednie dane lub umożliwiając ich automatyczne uzupełnienie po zalogowaniu na swoje 
konto.
8. Większość oferowanych w serwisie ubezpieczeń umożliwia wygenerowanie elektronicznej wersji polisy, 
która zostanie wysłana na podany podczas rejestracji adres e-mail. Wyjątek stanowią ubezpieczenia Inter 
Kontrakt i Inter Medyk Life z powodu ich zawierania na czas nieokreślony.
9. W ciągu kilku dni od zawarcia ubezpieczenia prowadzący serwis przygotowuje i wysyła na podany podczas 
składania wniosku adres korespondencyjny wydruki zawartych polis listem zwykłym (za pośrednictwem 
Poczty Polskiej). W przypadku ubezpieczeń Inter Kontrakt i Inter Medyk Life pocztą wysyłany jest wniosek 
o przystąpienie do w/w ubezpieczeń.
10. Jeżeli nie zaznaczono inaczej, ubezpieczenie zawierane jest na okres roku, a prezentowana składka 
dotyczy takiego okresu.
11. Wybór odpowiedniego ubezpieczenia oraz jego zakres należy do Ubezpieczającego. Prowadzący serwis 
ubezpieczenia.med.pl oraz TU INTER Polska SA nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowo zawarte 
ubezpieczenia z powyższego powodu. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia błędów w zawartym 
ubezpieczeniu, prowadzący serwis ubezpieczenia.med.pl podejmie kroki wyjaśniające i działania 
korygujące, w celu zaproponowania Ubezpieczającemu odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej.
Wznowienie ubezpieczenia
12. Serwis ubezpieczenia.med.pl przesyła automatyczne informację o zbliżającym się końcu ubezpieczenia 
za pomocą e-maila oraz SMS-a. Prowadzący serwis nie ponosi odpowiedzialności za wygaśnięcie ochrony 
ubezpieczeniowej w przypadku braku terminowego wznowienia polisy.
13. Wznowienie ubezpieczenia może być wykonane przez Ubezpieczajacego samodzielnie po zalogowaniu 
się na swoje konto w serwisie ubezpieczenia.med.pl. Dopuszcza się także możliwość wznowienia 
ubezpieczenia przez prowadzącego serwis ubezpieczenia.med.pl po uprzednim wyrażeniu przez 
Ubezpieczającego zgody SMS-em lub e-mailem.
14. Wznowienie ubezpieczenia w przypadku wystąpienia szkody wymaga uzyskania zgody INTER Polska. TU 
INTER Polska zastrzega sobie możliwość odmowy wznowienia ubezpieczenia, w przypadku wystąpienia 
więcej niż 2 szkód w okresie ubezpieczenia.
Płatno  składki, zni ki i zwy ki składkiść ż ż
15. Wystawienie polisy jest równoznaczne ze zobowiązaniem się Ubezpieczającego do opłacenia składki.



16. Zapłata składki za ubezpieczenie możliwe jest: on-line za pośrednictwem serwisu payU.pl lub przelewem 
na podane w polisie konto INTER Polska.
17. Składka może być także opłacona w 2 lub 4 ratach; płatność ratalna możliwa jest wyłącznie na konto 
INTER Polska i wiąże się z podwyższeniem wysokości składki rocznej odpowiednio o 5 lub 10%.
18. Wznowienie składki w serwisie po wystąpieniu szkody wymaga wpisania w odpowiednim polu 
formularza uzyskanego numeru zgody, który spowoduje zgodne z decyzją INTER Polska podwyższenie 
składki.
19. Składka może być obniżona poprzez wpisanie w odpowiednim polu formularza specjalnego kodu 
rabatowego. Obniżenie składki może odbywać się poprzez wprowadzenie odpowiedniego współczynnika 
modyfikującego wysokość poszczególnych składek cząstkowych lub udzielenie rabatu od składki całkowitej.
20. Wybór płatności on-line wiąże się z naliczeniem 4% zniżki w składce.
21. Za wznowienie ubezpieczenia przez Ubezpieczającego system nalicza 4% zniżki w składce. W przypadku 
ubezpieczeń OC, w których udzielenie zniżki ograniczone jest posiadaniem przez Klienta innych ubezpieczeń, 
ograniczenie to dotyczy także zniżki za wznowienie. 
Ochrona danych osobowych
22. Wszystkie dane podawane podczas pierwszego wypełniania formularza wniosku zapisywane są na 
koncie Ubezpieczającego; dane dostępowe do konta stanowią: login będący adresem e-mail 
Ubezpieczającego oraz ustanowione przez niego hasło.
23. Wypełniając formularz wniosku Ubezpieczający wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie 
swoich danych przez serwis ubezpieczenia.med.pl oraz TU INTER Polska SA.
24. Poprawność wprowadzonych danych leży w gestii Ubezpieczającego. Serwis ubezpieczenia.med.pl nie 
ponosi odpowiedzialności za pomyłki wynikające z błędnego wprowadzenia danych przez Ubezpieczającego.
25. Ubezpieczający ma prawo do wglądu i poprawienia swoich danych logując się do swojego konta 
w serwisie ubezpieczenia.med.pl.
26. Dane zapisane na koncie Ubezpieczającego służą ułatwieniu zawierania kolejnych umów ubezpieczenia 
oraz ich wznawiania, umożliwiając po zalogowaniu automatyczne wypełnienie pól formularza wniosku.
27. Dane podane przez Ubezpieczającego gromadzone i przetwarzane są wyłącznie w celu wykonania usługi 
pośrednictwa ubezpieczeniowego. Dane przekazywane są TU INTER Polska w celu realizacji zawartej umowy 
ubezpieczenia.
28. Ubezpieczający zlecając wznowienie ubezpieczenia prowadzącemu serwis, upoważnia go do zmiany 
hasła i zarządzania danymi zgromadzonymi na jego koncie.
29. Dane podane przez Ubezpieczającego w celu zawarcia umowy ubezpieczenia nie będą przekazywane 
podmiotom trzecim w celach marketingowych.
30. Dane podane przez Ubezpieczającego w trakcie wypełniania formularza wniosku mogą być 
wykorzystane przez prowadzącego serwis ubezpieczenia.med.pl oraz przez TU INTER Polska SA w celu 
przesłania informacji o promocjach i nowościach produktowych.

Regulamin obowiązuje od 01.11.2013


