
REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PORTALU FINANSOWEGO 

portalfinansowy.twojdostep.pl 
 

§1. Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie Lojalnościowym zwanym dalej 

Programem. 
2. Organizatorem Programu jest Europejskie Centrum Zarządzania i Ochrony Prawnej Sp. z o.o. 

3. Program jest kierowany wyłącznie do osób fizycznych spełniających kryteria określone w § 3 

Regulaminu. 
4. Celem programu jest komunikacja z Uczestnikami, informowanie Uczestników o nowinkach w 

branży finansowej, księgowej, przedstawianie korzystnych ofert ubezpieczeń oraz możliwość 
uzyskania Ubezpieczenia na preferencyjnych warunkach dedykowanych dla Uczestników. 

5. Regulamin zawiera wszystkie warunki uczestnictwa w Programie. 
6. Regulamin wiąże Uczestnika od chwili przystąpienia do Programu. 

7. Program trwa przez czas nieokreślony. 
 

§2. Definicje 

1. Organizator Europejskie Centrum Zarządzania i Ochrony Prawnej Sp. z o.o. z 
siedzibą we Wrocławiu przy ul. Św. Antoniego 9, wpisana do rejestru 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

0000239564, NIP 8942839416, REGON 
02011178700000. 

2. Broker Polska Kancelaria Brokerska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy 
ul. Św. Antoniego 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 
Rejestru Sądowego pod numerem 0000140856, NIP 8971678884, 

REGON 93284908200000. 

3. Ubezpieczenie Umowa ubezpieczenia zawarta za pośrednictwem Brokera. 

4. Uczestnik Osoba fizyczna spełniająca kryteria opisane w § 3 Regulaminu. 

5. Zaproszenie Oferta z informacją o Programie przedstawiona potencjalnemu 
Uczestnikowi przez Organizatora lub Brokera po spełnieniu kryteriów 

określonych w §3 niniejszego Regulaminu. 

6. Ubezpieczyciel Towarzystwo Ubezpieczeń jakie oferuje produkt ubezpieczeniowy, 
które zostało rekomendowane przez Brokera w ofertach dla 

Organizatora. 

7. Regulamin ELL Regulamin korzystania z portalu 
www.portalfinansowy.twojdostep.pl udostępniony na stronie 

http://pkbroker.pl/pliki-do-pobrania/118-regulamin-ell 

8. Portal 

Finansowy 
Internetowy serwis działający pod adresem: 

www.portalfinansowy.twojdostep.pl 

9. Strefa Klienta Internetowa Strefa Klienta dostępna dla uczestników portalu. 

 
§3. Zasady uczestnictwa 

1. Kryteria, które Uczestnik łącznie musi spełnić, lub które łącznie muszą zaistnieć, aby Uczestnik 
spełnił warunki uczestnictwa w Programie, są następujące: 

a. Uczestnik otrzymał Zaproszenie od Organizatora; 
b. Uczestnik wypełnił formularz uczestnictwa w Programie; 

c. Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora oraz 
w celach marketingowych oraz na przetwarzanie danych w celu otrzymywania informacji 

handlowych drogą elektroniczną, nie wycofał tej zgody lub nie zgłosił sprzeciwu wobec 
przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych; 

d. Uczestnik wypełnił wniosek o objęcie ubezpieczeniem grupowym oferowanym przez 
Ubezpieczyciela za pośrednictwem Organizatora; 

e. Uczestnik upoważnił Brokera do złożenia wniosku o wystawienia polisy zgodnie z 
wybranym przez siebie we wniosku o objęcie ubezpieczeniem grupowym wariantem 
ubezpieczenia; 

f. Uczestnik terminowo spłaca zobowiązania z tytułu umów ubezpieczenia, którymi jest 

objęty, a które zostały zawarte za pośrednictwem Brokera. 
2. Uczestnik Programu bierze w nim udział osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu 

na inną osobę. 
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§4. Zasady objęcia ubezpieczeniem 

1. Organizator proponuje Uczestnikom możliwość korzystania z ubezpieczeń grupowych na 
preferencyjnych warunkach oraz korzystanie z dalszych programów lojalnościowych. 

2. Przystąpienie do Ubezpieczenia nastąpi na podstawie wypełnionego wniosku o objęcie 
ubezpieczeniem grupowym. 

3. Brokerem obsługującym Program jest Polska Kancelaria Brokerska Sp. z o.o. 

4. Składka z tytułu Ubezpieczeń do jakich przystąpią Uczestnicy płatna będzie przez Uczestników na 

konto wskazane przez Ubezpieczyciela lub upoważnionego przez Ubezpieczyciela do obsługi 
pośrednika ubezpieczeniowego w terminie nie później niż 14 dni przed datą przystąpienia do 

Ubezpieczenia. 
5. Tytuł zapłaty za składkę Ubezpieczenia będzie następujący „nr certyfikatu ubezpieczenia polisy 

– osoba ubezpieczona”. 
6. W terminie 7 dni od otrzymania przez Organizatora wypełnionego wniosku przekaże on 

Uczestnikowi informacje o terminie i numerze konta, na jaki należy uiszczać składki oraz 
informacje o przyjęciu do Ubezpieczenia. W tym samym terminie Organizator poinformuje 

Uczestnika o nieprzyjęciu go do Ubezpieczenia, chyba, że Organizator w terminie późniejszym 
otrzyma informacje o nieprzyjęciu Uczestnika od Ubezpieczyciela, wówczas termin ten ulega 
przedłużeniu o czas, przez jaki Organizator oczekiwał na decyzję od Ubezpieczyciela. 

7. Jeżeli Organizator wyrazi taką wolę, Uczestnik może opłacać składki za Ubezpieczenie 

bezpośrednio na rachunek Brokera, o czym Organizator poinformuje Brokera chyba, że Uczestnik 

oznaczył to już w formularzu uczestnictwa w Programie. 

8. Organizator ani Broker nie ponoszą odpowiedzialności za nieobjęcie Uczestnika ubezpieczeniem 
pomimo prawidłowego złożenia przez Uczestnika wniosku. 

9. Uczestnicy nie mają prawa żądać od Organizatora ani Brokera zapłaty składki ubezpieczenia, ani 
pokrycia innych kosztów związanych z Ubezpieczeniem. 

10. W razie braku zapłaty składki w wyznaczonym terminie, Organizator nie jest obowiązany do 

uiszczania składki za Uczestnika. W takim wypadku brak zapłaty składki w terminie powoduje 
wygaśnięcie Ubezpieczenia, chyba że składka zostanie opłacona (założona) za Uczestnika przez 
Organizatora. O opłaceniu składki za Uczestnika decyduje samodzielnie Organizator, który w 
każdej chwili może zaprzestać opłacania składki za Uczestnika. 

11. W przypadku opłacenia przez Organizatora składki za Uczestnika, Uczestnik będzie zobowiązany 

dokonać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od otrzymania informacji o opłaceniu 

składki przez Organizatora, do zwrotu składki do Organizatora wraz z odsetkami w wysokości 

odsetek maksymalnych za opóźnienie. Niezależnie od obowiązku zwrotu składki Organizatorowi, 

w razie niedokonania tego zwrotu w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji o opłaceniu 

składki od Organizatora, Organizator może zgłosić Ubezpieczycielowi wystąpienie Uczestnika z 

Programu - nie oznacza to zwolnienia Uczestnika z obowiązku opłacenia zaległych składek za 

ubezpieczenie oraz składki należnej za okres rozliczeniowy, chyba że dana umowa 
Ubezpieczenia przewiduje inaczej. Ponadto, Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z 

Programu i nie przyjąć takiego Uczestnika ponownie do Programu, ani do jakiegokolwiek innego 

programu organizowanego przez Organizatora, nawet jeżeli Uczestnik będzie spełniał warunki w 

nim uczestnictwa. 

12. Wygaśnięcie Ubezpieczenia nie oznacza równoczesnej rezygnacji z członkostwa w Programie. 
 

§ 5. Zakończenie Programu, rezygnacja z uczestnictwa, rezygnacja z Ubezpieczenia 

1. Organizator może w każdym czasie zadecydować o zakończeniu Programu, po uprzednim 

poinformowaniu Uczestników drogą e-mailową na co najmniej 30 dni przed zakończeniem 
Programu. 

2. Zakończenie Programu może nastąpić w przypadku wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez 
Ubezpieczyciela i nieprzedłożenia żadnej oferty przez Brokera na kontynuację Ubezpieczenia. W 
takim przypadku, uczestnictwo w Programie zakończy się samoczynnie z dniem końca ochrony 

ubezpieczeniowej z Ubezpieczenia, a Organizator powiadomi o fakcie wypowiedzenia 

Ubezpieczenia Uczestnika. 
3. Uczestnik może zrezygnować z uczestnictwa w Programie na podstawie oświadczenia o 

wystąpieniu z Programu, skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym wystąpienie 
zostało złożone i dostarczone do Organizatora. 

4. Wystąpienie z Programu złożyć można pisemnie na adres: ECZiOP Sp. z o.o., ul. Świętego 

Antoniego 9, 50 – 073 Wrocław, lub na e-mail: biuro@ecz.com.pl z jednoczesnym 
powiadomieniem na e- mail zycie@pkbroker.pl 

5. Rezygnacja z Ubezpieczenia może być złożona w przypadkach i na warunkach określonych w 

Umowie Ubezpieczenia. Rezygnacja taka złożona może być pisemnie na e-mail: 

zycie@pkbroker.pl. Rezygnacja z Ubezpieczenia przed końcem obowiązywania ubezpieczenia, do 

którego przystąpił Uczestnik nie oznacza zwolnienia go z obowiązku opłacenia zaległych składek 

za ubezpieczenie oraz składki należnej za okres rozliczeniowy, chyba że dana umowa 
Ubezpieczenia przewiduje inaczej. 
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§ 6. Skargi 

1. Skargi dotyczące uczestnictwa w Programie winny być zgłaszane w formie pisemnej listem 
poleconym w terminie 14 dni od zajścia zdarzenia, w związku z którym zgłaszana jest skarga, na 

adres Organizatora i będą rozpatrzone w terminie 21 dni od daty wpływu do Organizatora. 
2. Skargi powinny zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również opis i wskazanie 

przyczyny skargi. 
3. O sposobie rozpatrzenia skargi Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie. 

 

§ 7. Postanowienia końcowe 

1. Regulamin Programu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz po zalogowaniu w Strefie 
Klienta na Portalu Finansowym. 

2. Regulamin wchodzi w życie od dnia 24 stycznia 2012 roku. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Programu w trakcie 
jego trwania, przy czym zmiany Regulaminu nie mogą wpłynąć na pogorszenie warunków 
uczestnictwa w Programie. O wszelkich zmianach warunków uczestnictwa w Programie 
Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem wiadomości e-mail najpóźniej 3 dni robocze 
przed wejściem w życie zmian. 

4. Regulamin po zmianach wchodzi w życie z datą w nim wskazaną. 

5. Materiały reklamacyjno-promocyjne mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną 
mają wyłącznie postanowienia Regulaminu. 

6. Warunki ochrony ubezpieczeniowej określa Ubezpieczyciel, w zakresie świadczonej ochrony 

ubezpieczeniowej mają one moc wyłącznie stanowiącą o warunkach świadczonej ochrony. Broker 
ani Organizator nie odpowiadają za działania i decyzje Ubezpieczyciela. 

 

 
Zapoznałem się z Regulaminem i w pełni akceptuję jego zapisy 

 
………………………………………………………… 

(podpis oraz data) 


