Regulamin strony www.oc-funkconariuszy.pl
I. Postanowienia ogólne
§1
Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.10.2011 i określa zasady
użytkowania
oraz
zakres
bezpieczeństwa
sklepu
internetowego
www.oc-funkcjonariuszy.pl, którego właścicielem jest Akma-Brokers Sp. z o.o.,
Katowice, ul. Poleska 27
§2
Akma-Brokers została wpisana do rejestru pośredników ubezpieczeniowych
prowadzonego przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych
pod numerem 00000050/U.
II. Warunki korzystania ze sklepu
§1
Każdy Użytkownik strony przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszystkie
warunki niniejszego Regulaminu.
§2
Korzystanie ze strony oc-funkcjonariuszy.pl jest nieodpłatne i dostępne dla
każdego Użytkownika Internetu.
§3
Korzystanie z niektórych zasobów strony może wiązać się z koniecznością
zalogowania.
§4
Logowanie oraz wypełnienie formularza zakupowego odbywa się z
poszanowaniem zasad bezpieczeństwa, a transmisja danych jest szyfrowana
protokołem SSL (Użytkownik zostaje przekierowany do specjalnego połączenia
https://).

III. Polityka Bezpieczeństwa
§1
Akma-Brokers Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom Strony, zwanym w dalszej
części dokumentu Klientami, bezpieczeństwo dokonywanych transakcji.
Wszystkie dane i informacje przekazywane przez naszych Klientów za pomocą
strony internetowej i formularza zakupowego chronione są przy użyciu

najnowocześniejszych technologii zabezpieczania przepływu informacji
(protokół SSL - Secure Socket Layer - służący do szyfrowania danych
transmitowanych przez Internet), zgodnie z obowiązującymi normami
prawnymi, wymaganiami bezpieczeństwa i zasadami poufności danych.
§2
Dane osobowe naszych Klientów wykorzystywane są w zakresie niezbędnym
dla obsługi dokonywanych transakcji. Danych osobowych przetwarzane są
przez Akma-Brokers Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, w celu zawarcia
ubezpieczenia odpowiedzialności finansowej funkcjonariuszy publicznych.
Administratorem danych osobowych jest Akma-Brokers Sp. z o.o. z siedzibą ul.
Poleska 27, 40-733 Katowice. Dane są przetwarzane w celach
ubezpieczeniowych i nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu
art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia o ochronie danych osobowych.
§3
Przetwarzanie danych osobowych Klienta w zakresie wykraczającym poza
realizację zawartej umowy ubezpieczeniowej, będzie możliwe wyłącznie pod
warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Klienta.
IV. Koszty związane z zawarciem umowy i sposób płatności
§1
Użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z zawarciem umowy
ubezpieczenia, poza składką ubezpieczeniową, która jest płatna w złotych.
Korzystanie z serwisu internetowego i koszty wysyłki polis ubezpieczeniowych
pokrywa Akma-Brokers Sp. z o.o..
§2
Użytkownik składa oświadczenie o wyborze sposobu płatności składki
ubezpieczeniowej. W celu dokonania płatności Użytkownik może wybrać
transakcję autoryzowaną przez systemy Przelewy24 lub płatność przelewem
tradycyjnym.
W celu dokonania płatności, Użytkownik przekierowany zostaje na stronę
internetową firmy Przelewy24, gdzie następuje autoryzacja transakcji. W
przypadku, gdy Użytkownik wybierze płatność przelewem tradycyjnym na jego
koncie pojawia się blankiet przelewu.
Po dokonaniu płatności następuje przekierowanie Użytkownika na strony
www.oc-funkcjonariuszy.pl, gdzie wyświetlana jest informacja o statusie
dokonanej transakcji (informacja o powodzeniu lub braku powodzenia
transakcji).

V. Zwrot składki ubezpieczeniowej przy rezygnacji z ubezpieczenia
§1
W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia, Ubezpieczającemu
przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Za datę
odstąpienia od umowy ubezpieczenia uważa się datę otrzymania przez
Ubezpieczyciela wniosku o odstąpieniu. Aby ubiegać się o zwrot składki,
Ubezpieczający jest zobowiązany zwrócić Ubezpieczycielowi oryginał
dokumentu ubezpieczenia oraz złożyć oświadczenie, czy w okresie
odpowiedzialności Ubezpieczyciela miało miejsce zdarzenie objęte ochroną
ubezpieczeniową. Ubezpieczyciel jest zobowiązany zwrócić składkę w terminie
30 dni od otrzymania dokumentów wskazanych.
Wysokość składki podlegającej zwrotowi ustala się proporcjonalnie do
niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Zwrot składki za niewykorzystany
okres ubezpieczenia następuje na pisemne wezwanie Ubezpieczającego i jest
liczony od dnia otrzymania przez Ubezpieczyciela wniosku o zwrot składki.
Rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, w którym Ubezpieczyciel ponosił
odpowiedzialność, uważa się za wykorzystany. Ubezpieczyciel jest zobowiązany
zwrócić składkę w terminie 30 dni od otrzymania dokumentów wskazanych w
punkcie 1) i 2).
Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli w okresie ubezpieczenia zaistniało
zdarzenie, w związku z którym Ubezpieczyciel wypłacił lub zobowiązany był do
wypłaty odszkodowania (spełnienia świadczenia). Wraz z zajściem takiego
zdarzenia cała składka staje się należna Ubezpieczycielowi.
Zwrot składki przekazywany jest na konto wskazane przez ubezpieczającego, a
w przypadku transakcji kartą płatniczą na rachunek karty, z której nastąpiła
płatność.

VI. Kwestie nieuregulowane Regulaminem
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu Zasad
Użytkowania i Bezpieczeństwa zastosowanie mają ogólne przepisy Kodeksu
Cywilnego.

