Regulamin Akcji
„INTER Pracownikom Medycznym w czasie pandemii”
§1
Postanowienia ogólne
1.

2.

Niniejszy Regulamin Akcji ma zastosowanie do umów indywidualnego ubezpieczenia na życie INTER Medyk Life,
których treść regulują Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie INTER Medyk Life (zwane dalej „OWU”
lub „OWU umowy podstawowej”), zawartych na podstawie złożonych przez Ubezpieczających wniosków o zawarcie
umowy ubezpieczenia i opłaconych pierwszych składek w okresie trwania Akcji.
Akcja jest ofertą specjalną Organizatora dedykowaną osobom wykonującym zawód medyczny w rozumieniu
Regulaminu Akcji, prowadzoną na warunkach określonych w tym Regulaminie Akcji.
§2
Definicje

1.
2.

W przypadku, gdy Regulamin Akcji nie stanowi inaczej, definicje, które zostały sformułowane w umowie podstawowej,
w tym w OWU, używane są w Regulaminie Akcji w takim samym znaczeniu.
Dodatkowo, poniższe terminy użyte w Regulaminie Akcji, na polisie ubezpieczeniowej oraz w innych dokumentach
mają następujące znaczenie:
a) Beneficjent Akcji – Ubezpieczony, który spełnia następujące warunki:
1) na dzień złożenia przez Ubezpieczającego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, jest osobą fizyczną
wykonującą zawód medyczny w rozumieniu Regulaminu Akcji, oraz
2) na dzień złożenia przez Ubezpieczającego wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia, ukończył 18 lat i nie
ukończył 65 roku życia, oraz
3) został objęty przez Organizatora ochroną ubezpieczeniową z tytułu umowy podstawowej w wariancie I, II, III,
IV, V lub VI, zawartej na podstawie złożonego przez Ubezpieczającego wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia i opłaconej pierwszej składki w okresie trwania Akcji;
b) choroba COVID-19 – choroba wywołana zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;
c) Organizator - Towarzystwo Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, 02-305 Warszawa,
Aleje Jerozolimskie 142 B, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
pod numerem KRS 0000012649, NIP: 547-17-53-546, kapitał zakładowy w wysokości 24.800.000 złotych, w całości
wpłacony;
d) dodatkowa suma ubezpieczenia – dodatkowa suma ubezpieczenia z tytułu śmierci w wyniku choroby COVID-19,
w wysokości 50.000 zł albo 100.000 zł w zależności od wariantu umowy podstawowej, wskazana w polisie
ubezpieczeniowej;
e) rabat – obniżenie kosztu ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z objęcia Beneficjenta Akcji dodatkową sumą
ubezpieczenia;
f)
śmierć w wyniku choroby COVID-19 – śmierć, której przyczyną wyjściową (pierwotną) jest choroba COVID-19,
co jest potwierdzone w karcie zgonu;
g) zawód medyczny – asystentka stomatologiczna, diagnosta laboratoryjny, dietetyk, farmaceuta, felczer,
fizjoterapeuta, fizyk medyczny, higienistka stomatologiczna, higienistka szkolna, inspektor ochrony radiologicznej
w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych, instruktor terapii uzależnień,
koordynator pobierania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów, kosmetolog, lekarz, lekarz dentysta, lekarz
stażysta, logopeda, magister farmacji nie zestawiający leków recepturowych, magister farmacji zestawiający leki
recepturowe, opiekun medyczny, optometrysta, optyk okularowy, ortoptysta, perfuzjonista, pielęgniarka,
położna, protetyk słuchu, psycholog, psycholog kliniczny, psychoterapeuta, ratownik medyczny, salowa,
sanitariusz, specjalista terapii uzależnień, technik analityki medycznej, technik dentystyczny, technik
elektroradiolog, technik farmaceutyczny, technik masażysta, technik optyk, technik ortopeda, technik protetyk,
technik radioterapii, terapeuta zajęciowy;
h) umowa podstawowa – umowa ubezpieczenia zawarta przez Ubezpieczającego i Organizatora, której treść
regulują Ogólne Warunki Indywidualnego Ubezpieczenia na Życie INTER Medyk Life;
i)
Regulamin Akcji – niniejszy Regulamin Akcji „INTER Pracownikom Medycznym w czasie pandemii”.

§3
Zasady i warunki Akcji
1.
2.
3.

Akcja trwa w okresie od dnia 04.01.2021 r. do dnia 28.02.2021 r.
Akcja polega na udzieleniu ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z objęcia Beneficjenta Akcji dodatkową sumą
ubezpieczenia oraz na skorzystaniu przez Ubezpieczającego z rabatu na zasadach wskazanych w Regulaminie Akcji.
Wysokość dodatkowej sumy ubezpieczenia w zależności od wariantu umowy podstawowej określa poniższa tabela:
Wariant ubezpieczenia
INTER Medyk Life

Wysokość sumy ubezpieczenia na wypadek
śmierci z tytułu umowy podstawowej

Wysokość
dodatkowej sumy ubezpieczenia

Wariant I
Wariant II
Wariant III
Wariant IV
Wariant V
Wariant VI

25 000 zł
35 000 zł
45 000 zł
50 000 zł
100 000 zł
150 000 zł

50 000 zł
50 000 zł
100 000 zł
50 000 zł
100 000 zł
100 000 zł

4.

Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z objęcia Beneficjenta Akcji dodatkową sumą ubezpieczenia trwa 3 miesiące,
w okresie wskazanym w polisie ubezpieczeniowej.
5. Wysokość świadczenia na wypadek śmierci w wyniku choroby COVID-19 z tytułu ochrony ubezpieczeniowej
wynikającej z objęcia Beneficjenta Akcji dodatkową sumą ubezpieczenia jest określona w polisie ubezpieczeniowej.
6. Świadczenie, o którym mowa w ust. 5 powyżej jest wypłacane w przypadku, gdy śmierć Beneficjenta Akcji w wyniku
choroby COVID-19 nastąpi w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, o której mowa w ust. 4 powyżej.
7. Koszt ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z objęcia Beneficjenta Akcji dodatkową sumą ubezpieczenia obliczany jest
zgodnie z zasadami matematyki ubezpieczeniowej, w sposób który umożliwia Organizatorowi wypełnienie wszystkich
zobowiązań wynikających z umowy ubezpieczenia.
8. Rabat równy jest wysokości kosztu ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z objęcia Beneficjenta Akcji dodatkową
sumą ubezpieczenia.
9. W ramach Akcji, Beneficjent Akcji może zostać objęty ochroną ubezpieczeniową wynikającą z objęcia Beneficjenta Akcji
dodatkową sumą ubezpieczenia tylko i wyłącznie na podstawie jednej umowy podstawowej.
10. W ramach Akcji Ubezpieczający, Beneficjent Akcji, Uposażony czy uprawniony z umowy ubezpieczenia nie mogą
oczekiwać od Organizatora innego ubezpieczenia, rabatu, ani ekwiwalentu pieniężnego.
§4
Postępowanie reklamacyjne
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Ubezpieczającemu, Beneficjentowi Akcji, Uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia będącemu osobą
fizyczną (zwanym dalej „Klientem”) przysługuje możliwość złożenia reklamacji zawierającej zastrzeżenia dotyczące
Akcji i Regulaminu Akcji.
Reklamacja może zostać złożona:
a) w formie pisemnej – osobiście lub przesyłką pocztową we wszystkich jednostkach Organizatora obsługujących
Klientów, w tym u agentów uprawnionych do działania w imieniu lub na rzecz Organizatora;
b) ustnie – telefonicznie lub osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w jednostce Organizatora obsługującej
Klientów;
c) w formie elektronicznej za pośrednictwem strony internetowej www.interpolska.pl.
Wykaz jednostek Organizatora obsługujących Klientów, w których możliwe jest złożenie reklamacji, zamieszczony jest
na stronie internetowej www.interpolska.pl.
Odpowiedź na reklamację zostaje udzielona niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej
otrzymania.
W przypadkach szczególnie skomplikowanych, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi
w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Organizator w informacji przekazywanej Klientowi, który wystąpił
z reklamacją:
a) wyjaśnia przyczynę opóźnienia;
b) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
c) określa przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi – nie dłuższy niż 60 dni od dnia
otrzymania reklamacji.
Po rozpatrzeniu reklamacji Organizator udziela Klientowi odpowiedzi w postaci papierowej lub za pomocą innego
trwałego nośnika, a na wniosek Klienta odpowiedź może zostać dostarczona również pocztą elektroniczną na wskazany
adres.

7.

Ubezpieczającemu, Beneficjentowi Akcji, Uposażonemu lub uprawnionemu z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo
składania skarg i zażaleń na piśmie do Organizatora. Organem właściwym do rozpatrzenia skarg i zażaleń jest Zarząd
Organizatora. Skargi i zażalenia są rozpatrywane w terminie 30 dni od dnia otrzymania.
§5
Przetwarzanie danych osobowych

1.
2.

Administratorem danych osobowych jest Organizator.
Informacje o przetwarzaniu danych przez Organizatora zawarte są w Informacji o przetwarzaniu danych osobowych,
stanowiącej integralną część OWU.
§6
Postanowienia końcowe

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

W sprawach, które nie są uregulowane w Regulaminie Akcji zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego,
w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowych i promocyjnych dotyczących Akcji nie stanowią oferty
w rozumieniu Kodeksu cywilnego i mają wyłącznie charakter marketingowy.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu Akcji w przypadku zaistnienia następujących ważnych
przyczyn: a) dostosowanie usług świadczonych na podstawie umowy ubezpieczenia do warunków rynkowych
związanych z postępem technologicznym; b) zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na wykonywanie
umowy ubezpieczenia; c) wydanie przez Komisję Nadzoru Finansowego rekomendacji lub zaleceń mających
bezpośredni wpływ na wykonywanie umowy ubezpieczenia; d) wydanie decyzji, postanowień, orzeczeń organów
administracji lub sądów mających wpływ na wykonywanie umowy ubezpieczenia. Zmiany te nie mogą naruszać praw
uprzednio nabytych. O wszelkich zmianach Regulaminu Akcji Organizator poinformuje również na swojej stronie
internetowej www.interpolska.pl.
Prawem właściwym jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
Treść Regulaminu Akcji dostępna jest przez cały okres trwania Akcji na stronie internetowej www.interpolska.pl.
Akcja nie łączy się z innymi promocjami i rabatami.
Niniejszy Regulamin Akcji „INTER Pracownikom Medycznym w czasie pandemii” został zatwierdzony Uchwałą
nr 62/2020 Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń INTER-ŻYCIE Polska S.A. z dnia 30.12.2020 r. i wchodzi w życie z dniem
04.01.2021 r.

