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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Działając na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r.,
nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń
Ergo Hestia SA z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, kod 81-731,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000024812,
NIP: 585-000-16-90, REGON: 002892238, o kapitale zakładowym
w wysokości 185.980.900 zł, w całości opłaconym, wykonująca
działalność ubezpieczeniową za zezwoleniem Komisji Nadzoru
Finansowego w Warszawie, Plac Powstańców Warszawy 1,
00-950 Warszawa, zwana dalej „Ergo Hestią”, adres elektroniczny do
kontaktu: kontakt@mtu.pl, niniejszym ustala regulamin świadczenia
usług drogą elektroniczną, zwany dalej „Regulaminem”.
2. Regulamin dotyczy zasad korzystania z usług serwisu MTU służącego
do zawierania przez Usługobiorców umów ubezpieczenia na
odległość, to jest bez jednoczesnej fizycznej obecności stron
z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość.
3. Regulamin określa w szczególności: rodzaj i zakres usługi świadczonej
drogą elektroniczną, warunki zawarcia i rozwiązania umowy
o świadczenie usługi, zasady korzystania z usługi, zasady zawierania
umów ubezpieczenia za pośrednictwem internetu, warunki
odstąpienia od umowy ubezpieczenia zawartej na odległość, tryb
postępowania reklamacyjnego.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu wiążą Usługobiorcę w zakresie
w nim unormowanym z chwilą zawarcia Umowy.
5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie w zakresie
umów ubezpieczenia, w szczególności praw i obowiązków z nich
wynikających, zastosowanie mają postanowienia tych umów
ubezpieczenia oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia stanowiące ich
integralną cześć.
6. Niniejszy Regulamin udostępniany jest Usługobiorcy przed zawarciem
Umowy nieodpłatnie w ramach serwisu www.mtu.pl, w formie
umożliwiającej jego pobranie, odtwarzanie oraz utrwalenie jego treści
za pomocą systemu teleinformatycznego Usługobiorcy, w tym jego
wydrukowanie. Każdy może zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
7. Zakazane jest przesyłanie przez Usługobiorcę do Ergo Hestii
informacji i treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, mogących
wprowadzić w błąd, a także treści zawierających wirusy lub mogących
wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.
W przypadku wysłania takich treści Ergo Hestia ma prawo zablokować
Usługobiorcy dostęp do świadczonych usług drogą elektroniczną oraz
wystąpić na drogę prawną z roszczeniem odszkodowawczym.

Skontaktuj się z nami:
obsługa polis, zgłoszenie szkód 58 555 62 22, 801 107 108
obsługa zaległych płatności 58 555 63 00
www.mtu.pl, kontakt@mtu.pl

8.

Usługobiorca, będący równocześnie konsumentem, ma prawo żądać
zmiany środka porozumiewania się na odległość, chyba że stosowanie
takiego środka nie jest przewidziane w umowie lub nie odpowiada on
charakterowi świadczonej usługi

§2
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia otrzymują następujące znaczenie:
1) Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysłane przez serwis
Ergo Hestia i zapisywane na twardym dysku komputera Usługobiorcy,
które serwis Ergo Hestia może odtworzyć przy każdym połączeniu się
z tym serwisem przez komputer Usługobiorcy.
2) Grupa Ergo Hestia – Ergo Hestia oraz inne spółki powiązane
kapitałowo z Ergo Hestią,
3) Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą
lub zawodową, która zawarła Umowę na świadczenie Usług w zakresie
objętym Regulaminem.
4) Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny
(t.j. Dz. U z 2013 r., poz. 1422).
5) Konsultant Ergo Hestii – osoba świadcząca na rzecz Usługobiorcy
pomoc w zakresie obsługi umów ubezpieczenia i likwidacji szkód.
6) OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia, na podstawie których
zawierana jest umowa ubezpieczenia stanowiące integralną część
umowy ubezpieczenia.
7) Wniosek – dokument potwierdzający złożenie przez Usługobiorcę
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, doręczany Usługobiorcy
przez Ergo Hestię droga elektroniczną
8) Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 243).
9) Serwis MTU – serwis internetowy, którego właścicielem jest
Ergo Hestia za pośrednictwem, którego Usługobiorca może zapoznać
się z ofertą MTU oraz złożyć wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia.
10) 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 Prawa
telekomunikacyjnego.
11) Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie czynności
polegających na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów
teleinformatycznych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez
jednoczesnej fizycznej obecności stron, przy czym dane te są
transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu
Prawa telekomunikacyjnego.
12) Umowa – umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną, do
której zawarcia dochodzi poprzez akceptację niniejszego regulaminu
i rozpoczęcie korzystania z Usługi, na mocy, której Ergo Hestia
świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy.
13) Umowa ubezpieczenia – umowa, o której mowa w art. 805
i następnych kodeksu cywilnego.
14) Usługa – funkcjonalność serwisu MTU umożliwiająca Usługobiorcy
zapoznanie się z ofertą MTU oraz złożenie wniosku o zawarcie
umowy ubezpieczenia.
15) Usługobiorca – każda osoba fizyczna, która korzysta z świadczonych
usług drogą elektroniczną przez Ergo Hestię.
16) Ustawa o działalności ubezpieczeniowej – ustawa z dnia 22 maja 2003 r.
o działalności ubezpieczeniowej ( Dz. U. z 2010 r., nr 11, poz. 66 ze zmianami).
17) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926
ze zmianami).
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18) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014, poz. 827).
19) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia
18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.
z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zmianami).
20) Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych – ustawa z dnia 22 maja
2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych ( Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1152 ze zmianami).
§3
1. Umowę o świadczenie Usługi może zawrzeć wyłączenie osoba
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych w rozumieniu
kodeksu cywilnego.
2. Usługobiorca może w każdym momencie zakończyć korzystanie
z Usługi poprzez opuszczenie strony internetowej, za pośrednictwem
której możliwy jest dostęp do Usługi.
II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG
§4
1. Wymagania techniczne dotyczące korzystania ze świadczonych Usług:
a. połączenie z siecią Internet,
b. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie
komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych
w sieci Internet przez sieciową usługę www. – w wersji Microsoft
Internet Explorer 10.0, 11.0, Mozilla Firefox 33.0, Opera 9.0, Google
Chrome 39.0 lub w wersjach wyższych,
c. włączona opcja obsługi plików typu Cookies oraz Silverlight
w wersji 5.x
2. Korzystając z Usług należy:
a. przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania Internetu,
b. używać programów antywirusowych oraz zapór sieciowych
(firewall) i na bieżąco je aktualizować,
3. Świadczenie Usług odbywa się z wykorzystaniem protokołu https.
4. Wyłączenie obsługi plików Cookies zazwyczaj nie blokuje korzystania
z Usług serwisu MTU ale może powodować utrudnienia w połączeniu
z serwerem serwisu Ergo Hestia, w tym wykonywanie zleceń objętych
Usługami.
III. ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ZA POŚREDNICTWEM INTERNETU
§5
1. Do zawarcia umowy ubezpieczenia dochodzi poprzez wykonanie
określonej poniżej sekwencji czynności.
2. Usługobiorca korzystając z odpowiedniej funkcjonalności serwisu
MTU podaje dane niezbędne do uzyskania kalkulacji składki oraz inne
dane wymagane do zawarcia umowy ubezpieczenia. Dane podawane
przez Usługobiorcę powinny być zgodne ze stanem faktycznym i jego
najlepszą wiedzą – pod rygorem skutków wynikających z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa (w szczególności art. 815 Kodeksu
Cywilnego) oraz skutków wynikających z zapisów Ogólnych Warunków
Ubezpieczenia na podstawie których dochodzi do zawarcia umowy
ubezpieczenia, o których Usługobiorca zostanie poinformowany.
3. Na podstawie danych, o których mowa w ust. 2 generowany
jest: wniosek zawierający m.in. przedmiot i zakres ochrony
ubezpieczeniowej, wysokość i termin płatności składki, okres ochrony.
Wniosek zostaje przesłany Usługobiorcy na wskazany przez niego
adres e-mailowy. Do zawarcia umowy ubezpieczenia dochodzi
poprzez przyjęcie oferty przez Usługobiorcę co następuje poprzez
zapłacenie składki wskazanej we wniosku.
4. Po opłaceniu składki polisa zostaje przesłana na adres
korespondencyjny wskazany przez Usługobiorcę.
5. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia wskazanego
w umowie ubezpieczenia (polisie) jako początek okresu ubezpieczenia.
IV. BEZPIECZEŃSTWO KORZYSTANIA Z USŁUG
§6
1. Ergo Hestia, jako administrator danych decydujący o celach i środkach
przetwarzania danych osobowych Usługobiorców, zobowiązuje się do
ochrony danych osobowych Usługobiorców oraz ich przetwarzania
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zgodnie z prawem oraz wyłącznie w celu, w jakim zostały one
przekazane.
Powierzenie danych osobowych przez Usługobiorcę ma charakter
dobrowolny. Ergo Hestia oświadcza, iż brak wprowadzenia danych
osobowych, niezbędnych w celu wykonania Usługi wymagającej
przetwarzania tych danych, skutkuje niemożliwością wykonania Usługi.
Dane podane przez Usługobiorców mogą być przetwarzane dla celów
wykonania Umowy, a także dla celów marketingowych, wyłącznie
przez Ergo Hestię zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych
obowiązujących przepisów prawa.
Udostępnienie danych osobowych Usługobiorców innym osobom lub
podmiotom, może nastąpić wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody
Usługobiorcy lub na podstawie obowiązującego przepisu prawa.

§7
1. Ergo Hestia może przetwarzać następujące dane osobowe
Usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany
oraz rozwiązania Umowy oraz umów ubezpieczenia:
a. nazwisko i imię Usługobiorcy,
b. PESEL,
c. adres zameldowania,
d. adres do korespondencji,
e. adres elektroniczny.
2. W celu realizacji Umowy Ergo Hestia może przetwarzać inne niż
wskazane w ust. 1 dane Usługobiorcy wymienione poniżej, które są
niezbędne ze względu na właściwość Usług lub sposób ich rozliczenia.
Dane te są oznaczone symbolem „*”:
a. numer telefonu*,
3. Ergo Hestia może przetwarzać dane eksploatacyjne Usługobiorcy, to
jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę
z Usług, takie jak:
a. oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę nadawane na podstawie
wymienionych w ust. 1 danych,
b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej
lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca,
c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie
każdorazowego korzystania z Usługi,
d. informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z Usług.
4. Z chwilą rozwiązania Umowy Ergo Hestia nie będzie przetwarzać
danych osobowych wymienionych w ustępie 1 i 2, za wyjątkiem tych
danych, które są:
a. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań
i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych
badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez
Ergo Hestię, za zgodą Usługobiorcy.
b. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego
korzystania z Usług,
c. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw
lub Umowy.
5. Przetwarzanie danych po zakończeniu Umowy, o którym mowa
w ust 4 niniejszego paragrafu, będzie zgodne z art. 19 ust 3-5 ustawy
o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
V. REKLAMACJE
§8
1. Usługobiorca może złożyć reklamację dotyczącą Usługi poprzez
Konsultanta Ergo Hestii, na odpowiednich formularzach dostępnych
na stronie www.mtu.pl korzystając z formularza „Zgłoszenie
reklamacji” lub pod numerem telefonu 801 107 108 lub listownie na
adres Sopot, ul. Hestii 1, kod pocztowy 81-731.
2. Reklamacje są rozpatrywane przez Ergo Hestię niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty ich wpływu do
Ergo Hestii, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pocztą elektroniczną lub
w formie pisemnej.
4. Reklamacje dotyczące umów ubezpieczenia są rozpatrywane zgodnie
z postanowieniami tych umów ubezpieczenia, w tym OWU.

VI. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI I OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI
INTELEKTUALNEJ
§9
1. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z niniejszym
Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa, Ergo Hestia
ma prawo do przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy
w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod
warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania
oraz treść tych wiadomości. Ergo Hestia powiadomi Usługobiorcę
o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego
zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej
określonym celu.
2. Ergo Hestia zwraca uwagę, że w związku ze świadczeniem Usług
udostępnia Usługobiorcy treści chronione prawem własności
intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim,
materiały opatrzone znakami towarowymi. Usługobiorca zobowiązany
jest przestrzegać przepisów prawa własności intelektualnej.
3. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne
odtwarzanie udostępnianych treści bez zgody Ergo Hestii, jest
zakazane, o ile nie wynika to z odrębnych umów lub bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa.
4. Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze
bezprawnym. W razie otrzymania przez Ergo Hestię urzędowego
zawiadomienia lub wiarygodnej wiadomości o bezprawnym
charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez
Usługobiorcę, Ergo Hestia może uniemożliwić dostęp do tych
danych. Ergo Hestia nie będzie ponosić odpowiedzialności względem
Usługobiorcy za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu
do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej
wiadomości o bezprawnym charakterze danych Ergo Hestia
zawiadomi Usługobiorcę o zamiarze uniemożliwienia dostępu
do danych.
5. W przypadku transmisji w sieci telekomunikacyjnej przekazywanych
przez odbiorcę usług danych przez Ergo Hestię, Ergo Hestia nie ponosi
odpowiedzialności za przekazywane dane pod warunkiem:
a. nie inicjowania transmisji,
b. nie dokonywania wyboru odbiorcy przekazu danych,
c. nie usuwania oraz nie modyfikowania danych będących
przedmiotem transmisji.
6. Wyłączenie odpowiedzialności o której mowa w ust 5
dotyczy także automatycznego i krótkotrwałego pośredniego
przechowywania transmitowanych danych, jeżeli działanie to
ma wyłącznie na celu przeprowadzenie transmisji, a dane nie
są przechowywane dłużej, niż jest to w zwykłych warunkach
konieczne dla zrealizowania transmisji.
7. W wypadku, kiedy Usługa wymaga podania przez Usługobiorcę
określonych danych, Usługobiorca zobowiązuje się do podania
danych prawdziwych, kompletnych, zgodnych z prawem oraz nie
wprowadzających w błąd.
VII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA
§ 10
1. Usługobiorca, będący konsumentem, który zawarł umowę
ubezpieczenia za pośrednictwem internetu zgodnie z pkt III
Regulaminu może od niej odstąpić bez podania przyczyn składając
stosowne oświadczenie w terminie 30 dni od dnia doręczenia
polisy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przez jego upływem
oświadczenie zostało wysłane.
2. Oświadczenie o odstąpieniu Usługobiorca może złożyć drogą mailową
na adres kontakt@mtu.pl lub pisemnie na adres Sopot ul. Hestii 1, kod
pocztowy 81-731.
3. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia zgodnie z ust 1
niniejszego paragrafu, umowa ubezpieczenia jest uważana za
niezawartą, a Usługobiorca jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.
Usługobiorca zobowiązany jest wówczas jedynie do uiszczenia składki
za okres, w którym Ergo Hestia świadczyła ochronę ubezpieczeniową,
a której wysokość została Usługobiorcy podana przez zawarciem
umowy. Otrzymana przez Ergo Hestię składka podlega zwrotowi
w terminie 30 dni od otrzymania przez Ergo Hestię oświadczenia
o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia.
5. Usługobiorca nie będący konsumentem który zawarł umowę
ubezpieczenia za pośrednictwem internetu zgodnie z pkt III Regulaminu
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może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne
oświadczenie w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia polisy.
Termin uważa się za zachowany, jeżeli przez jego upływem oświadczenie
zostało wysłane. Oświadczenie o odstąpieniu Usługobiorca może złożyć
w sposób wskazany w ust 2 niniejszego paragrafu.

VIII. ROZWIĄZANIE UMOWY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§ 11
1. Usługobiorca w każdym czasie i bez podania przyczyn może przerwać
zawieranie wniosku poprzez opuszczenie serwisu MTU.
2. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron
z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, z tym
że Usługodawca może wypowiedzieć Umowę tylko z ważnych
powodów, określonych w § 12.
3. W wypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, Usługobiorca ma
prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
wskazanego w ust. 2.
4. Oświadczenie o wypowiedzeniu Usługobiorca może złożyć drogą
mailową na adres kontakt@mtu.pl, lub pisemnie na adres Sopot
ul. Hestii 1, kod pocztowy 81-731.
§ 12
Ergo Hestia może wypowiedzieć Umowę w przypadku:
a. zmian w funkcjonowaniu Usługi,
b. wycofania Usługi z oferty Ergo Hestii,
c. nieprzestrzegania przez Usługobiorcę postanowień Umowy zawartej
z Usługodawcą oraz Regulaminu,
d. nieprzestrzegania przez Usługobiorcę obowiązujących przepisów
prawa.
§13
1. Usługobiorca ma prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie usług
drogą elektroniczną bez podania przyczyny, składając stosowne
oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.
2. Oświadczenie o odstąpieniu Usługobiorca może złożyć drogą mailową
na adres kontakt@mtu.pl, lub pisemnie na adres Sopot ul. Hestii 1,
kod pocztowy 81-731.
3. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przez jego upływem
oświadczenie zostało wysłane.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14
1. Zakres usług świadczonych w ramach serwisu MTU oraz treść
Regulaminu może ulegać zmianie. Usługodawca zamieszcza stosowną
informację o zmianie na stronach internetowych serwisu MTU.
2. Treść zmian, o których mowa w ust. 1 powyżej, będzie udostępniana
Usługobiorcom nieodpłatnie na stronach internetowych serwisu MTU
w sposób umożliwiający pozyskiwanie, odtwarzanie i utrwalanie za
pomocą systemu teleinformatycznego Usługobiorcy.
3. Opublikowane w serwisie materiały lub informacje, o ile nie jest to wyraźnie
stwierdzone, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
4. Zobowiązania Usługodawcy wynikające z umów ubezpieczenia
zawartych na odległość są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy
Fundusz Gwarancyjny – na warunkach określonych w ustawie
o ubezpieczeniach obowiązkowych
5. W charakterze operatora występuje w imieniu Ergo Hestia ProContact
Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jelitkowskiej 51, jako podmiot
wspierający czynności ubezpieczeniowe Ergo Hestii, jako Usługodawcy.
6. Prawem właściwym w świadczeniu i wykonaniu Umów objętych
Regulaminem są przepisy prawa polskiego. Językiem obowiązującym
jest język polski.
7. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów w zakresie
świadczenia usług drogą elektroniczną jest Sąd powszechny według
właściwości ogólnej.
8. Strony dopuszczają możliwość polubownego załatwiania sporów,
po uprzednim, dobrowolnym wyrażeniu zgody przez każdą ze stron.
Sądem właściwym jest sąd polubowny działający przy Rzeczniku
Ubezpieczonych, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa.
9. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Ergo Hestii
z dnia ………………. r.

10. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, stosuje się niżej
wymienione przepisy prawa polskiego:
– kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami),
– ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 ze zmianami),
– ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zmianami),
– ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej
(Dz. U. z 2003 r., nr 123, poz. 1151 ze zmianami)
– ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( Dz. U.
z 2014 r., poz. 827)
oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
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