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Za∏àcznik do uchwa∏y Zarzàdu TUiR Allianz Polska S.A. nr 63/2018 
 
Serwis Mój All ianz  
 
Regulam in Âwiadczenia Us ∏ug Drogà  Elektronicznà  z  wykorzystaniem  serwisu Mój 
All ianz przez TUiR Allianz Polska S .A.  
 
Regulamin sk∏ada si´ z nast´pujàcych cz´Êci: 
1. Podmiot Êwiadczàcy us∏ugi drogà elektronicznà 
2. Definicje 
3. Postanowienia ogólne 
4. Zasady Êwiadczenia Us∏ug 

4.1. Warunki zawierania i rozwiàzywania Umów o Êwiadczenie Us∏ug 
4.2. Rodzaje i zakres Êwiadczonych Us∏ug 
4.3. Warunki Êwiadczenia Us∏ug 

       4.4. Korzystanie z Infolinii 
5. Dost´p do Serwisu 
6. Prezentowanie zawartoÊci Serwisu  
7. Bezpieczeƒstwo i ochrona danych osobowych 

7.1. Ochrona danych osobowych  
7.2. Bezpieczeƒstwo 

8. Tryb reklamacyjny 
9. Postanowienia koƒcowe  
10. Zmiany Regulaminu 
 
1 .  Podm iot Êwiadczàcy us ∏ugi drogà  e lektronicznà  

 
Towarzystwo Ubezpieczeƒ i Reasekuracji Allianz Polska Spó∏ka Akcyjna z siedzibà w Warszawie, 
zwane dalej Allianz ul. Rodziny Hiszpaƒskich 1, 02-685 Warszawa, wpisane do rejestru 
przedsi´biorców prowadzonego przez Sàd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydzia∏ 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego, pod numerem KRS: 0000028261, NIP 525-15-65-015, 
REGON 012267870, wysokoÊç kapita∏u zak∏adowego: 377 241 000 z∏otych (wp∏acony w ca∏oÊci). Allianz 
wykonuje dzia∏alnoÊç ubezpieczeniowà za zezwoleniem Ministra Finansów, z dnia 14 listopada 1996 
roku, nr DU/1853/AU/AP/96. Kontakt elektroniczny mo˝liwy jest przy u˝yciu formularzy 
kontaktowych dost´pnych w portalu allianz.pl.  
  
2 .  Definicje  
 
Przez u˝yte w Regulaminie okreÊlenia nale˝y rozumieç: 
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Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umo˝liwiajàce porozumiewanie 
si´ za pomocà Êrodków komunikacji elektronicznej, w szczególnoÊci poczty elektronicznej (adres e-
mail), umo˝liwiajàcy uzyskanie autoryzowanego dost´pu do Us∏ug w Serwisie; 
Autentykacja – zidentyfikowanie okreÊlonego U˝ytkownika w serwisie Mój Allianz, które odbywa 
si´ pod warunkiem podania przez U˝ytkownika: numeru PESEL albo adresu e-mail i jednorazowo 
wygenerowanego Has∏a, przesy∏anego SMS-em na numer telefonu U˝ytkownika; 
U˝ytkownik jest proszony o podanie numeru PESEL albo adresu e-mail wskazanego podczas 
kontaktu z Allianz w danej sprawie. Po pozytywnej autentykacji U˝ytkownik otrzyma dost´p w 
Serwisie do dokumentów zamówionych podczas kontaktu z Allianz; 
Cookies – pliki tekstowe zachowane przez przeglàdark´ U˝ytkownika na twardym dysku komputera 
lub innych urzàdzeniach koƒcowych U˝ytkownika, takich jak tablet, telefon komórkowy, które mogà 
byç wykorzystywane przez operatorów witryny w celu rozpoznania U˝ytkownika i dostosowania do 
nich wyÊwietlanych treÊci; 
Has ∏o – jednorazowo wygenerowany przez serwis Mój Allianz ciàg znaków identyfikujàcych 
U˝ytkownika, wys∏any za poÊrednictwem SMS na numer telefonu U˝ytkownika wskazany podczas 
kontaktu z Allianz w danej sprawie  w celu uzyskania dost´pu do dokumentów U˝ytkownika w 
Serwisie lub wygenerowanych przez Serwis; 
Infolinia – telefoniczny kana∏ informowania i obs∏ugi Klientów Allianz dost´pny pod numerem 
telefonu +48 224 224 224; 
Mój  All ianz – serwis internetowy, udost´pniony ka˝dorazowo pod unikalnym adresem 
internetowym w domenie portal.allianz.pl,  za poÊrednictwem którego Allianz Êwiadczy Us∏ugi;  
Regulam in – niniejszy Regulamin Êwiadczenia us∏ug drogà elektronicznà, dost´pny pod adresem 
internetowym allianz.pl;   
Serwis – system aplikacji internetowej o nazwie Mój Allianz udost´pniony w domenie 
portal.allianz.pl, s∏u˝àcy U˝ytkownikowi do korzystania z Us∏ug;  
SMS (Short Message Service) – us∏uga przesy∏ania krótkich wiadomoÊci tekstowych w cyfrowych 
sieciach telefonii komórkowej na numer abonenta sieci; 
Âwiadczenie us ∏ug drogà  e lektronicznà  – wykonanie us∏ugi Êwiadczonej bez jednoczesnej 
obecnoÊci stron (na odleg∏oÊç), poprzez przekaz danych na indywidualne ˝àdanie us∏ugobiorcy, 
przesy∏anej i otrzymywanej za pomocà urzàdzeƒ do elektronicznego przetwarzania, w∏àcznie 
z kompresjà cyfrowà, i przechowywania danych, która jest w ca∏oÊci nadawana, odbierana lub 
transmitowana za pomocà sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku - 
Prawo telekomunikacyjne; 
Um owa – umowa o Êwiadczenie us∏ug drogà elektronicznà; 
Unikalny l ink – link wys∏any w wiadomoÊci e-mail do U˝ytkownika na adres e-mail wskazany przez 
U˝ytkownika podczas kontaktu z Allianz,  prowadzàcy do serwisu Mój Allianz, udost´pnionego na 
stronie internetowej w domenie portal.allianz.pl, na której U˝ytkownik jest proszony o Autentykacj´. 
U˝ytkownik w kontakcie z Allianz mo˝e otrzymaç wiele wiadomoÊci e-mail z unikalnym linkiem w 
zale˝noÊci od iloÊci inicjowanych kontaktów. Czas wa˝noÊci linku jest nieograniczony; 
Us ∏ugi – us∏ugi Êwiadczone drogà elektronicznà, szczegó∏owo okreÊlone w Regulaminie;   
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U˝ytkownik/Us ∏ugobiorca – korzystajàca z Serwisu osoba fizyczna posiadajàca pe∏nà zdolnoÊç 
do czynnoÊci prawnych lub przedstawiciel prawny uprawniony do dzia∏ania w imieniu osoby 
prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej, który w jakikolwiek 
sposób korzysta z Serwisu i Us∏ug w nim udost´pnionych; osoba fizyczna lub prawna mo˝e byç 
równie˝  poszukujàcym ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczajàcym lub Ubezpieczonym, 
uprawnionym z umowy ubezpieczenia. 
 
3 .  Postanowienia ogólne 
3.1. Regulamin jest udost´pniony U˝ytkownikom nieodp∏atnie pod adresem internetowym 

allianz.pl w formie, która umo˝liwia jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treÊci, w   
tym wydrukowanie. U˝ytkownik ma mo˝liwoÊç dost´pu do Regulaminu korzystajàc 
bezpoÊrednio z portalu Allianz.pl lub pos∏ugujàc si´ linkiem (∏àczem) przekierowujàcym do 
Regulaminu w portalu Allianz.pl (∏àczem udost´pnionym w treÊci wiadomoÊci e-mail 
kierowanej do U˝ytkownika celem umo˝liwienia mu dost´pu do Serwisu oraz ∏àczem 
udost´pnionym w Serwisie). 

3.2. Warunkiem korzystania z Us∏ug oferowanych za poÊrednictwem serwisu Mój Allianz jest 
wyra˝enie zgody na postanowienia Regulaminu. W Serwisie Mój Allianz U˝ytkownik sk∏ada 
oÊwiadczenie o zapoznaniu si´ z jego treÊcià oraz akceptacji jego postanowieƒ. 

 
4 .  Zasady Âwiadczenia Us ∏ug 
 
4.1. Warunki zawierania i rozwiàzywania Umów o Êwiadczenie Us∏ug 
4.1.1. Rozpocz´cie korzystania z Us∏ug, poprzez skorzystanie z funkcjonalnoÊci Serwisu jest     

równoznaczne z zawarciem Umowy o Êwiadczenie us∏ug drogà elektronicznà na zasadach 
opisanych w niniejszym Regulaminie.  

4.1.2. Rozwiàzanie Umowy odbywa si´ poprzez zaprzestanie korzystania przez U˝ytkownika 
z Serwisu, co mo˝e nastàpiç w ka˝dej chwili.  

4.1.3. Z Serwisu mogà korzystaç tylko U˝ytkownicy b´dàcy osobami pe∏noletnimi, tj. które 
ukoƒczy∏y 18 lat, posiadajàcymi pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci prawnych. 

4.2. Rodzaje i zakres Êwiadczonych Us∏ug 
4.2.1. Allianz Êwiadczy drogà elektronicznà m.in. nast´pujàce Us∏ugi: 

a) udost´pnienie za pomocà Serwisu dokumentów zamówionych podczas kontaktu z 
Allianz (informacyjnie):  

i. dokumentów wykorzystywanych w procesie oferowania i zawierania umów 
ubezpieczenia, w tym w szczególnoÊci: kalkulacja, oferta, polisa, Ogólne Warunki 
Ubezpieczenia; 

ii. dokumentów  wykorzystywanych  przez Allianz w procesie wykonywania i obs∏ugi 
umów ubezpieczenia, w tym w szczególnoÊci: duplikat polisy, zaÊwiadczenie o 
przebiegu ubezpieczenia, potwierdzenie zawarcia umowy, cesja, aneks do polisy, 
odpowiedê na skarg´, monit; 
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iii. dokumentów wykorzystywanych przez Allianz w procesie przeprowadzania  
post´powania likwidacyjnego, w tym w szczególnoÊci: pismo obs∏ugowe, decyzja,         
pismo informujàce o przed∏u˝eniu terminu rozpatrywania szkody; 

b) umo˝liwienie pobrania, odtwarzania i utrwalania zamówionych dokumentów;  
c) umo˝liwienie dost´pu do zamówionych dokumentów do up∏ywu terminu 

przedawnienia  roszczeƒ z tytu∏u umowy ubezpieczenia, a w przypadku gdy umowa nie 
zosta∏a zawarta do up∏ywu terminu, który zosta∏ okreÊlony jako termin wa˝noÊci 
kalkulacji lub oferty. 

4.2.2. Allianz nie Êwiadczy za pomocà serwisu Mój Allianz us∏ug transakcyjnych i obs∏ugowych, 
m.in. umo˝liwiajàcych zawarcie umowy ubezpieczenia z  wykorzystaniem Êrodków 
porozumiewania si´ na odleg∏oÊç; p∏atnoÊci elektronicznych; zg∏oszenia szkody; zmiany 
danych osobowych; innych danych dotyczàcych zawartych umów. 

4.3. Warunki Êwiadczenia Us∏ug: 
4.3.1. Wymagania techniczne niezb´dne do korzystania z Us∏ug i prawid∏owego korzystania 

z Serwisu: 
a) przeglàdarka internetowa obs∏ugujàca CSS2 (ang. Cascading Style Sheets) - Internet 

Explorer w wersji 11 i wy˝szych lub Firefox wersja 44 lub wy˝szej, Chrome w wersji 54  lub 
wy˝szej; 

b) w∏àczona obs∏uga JavaScript i Cookies; wy∏àczenie obs∏ugi Cookies zazwyczaj nie blokuje 
mo˝liwoÊci korzystania z Us∏ug, ale mo˝e w szczególnych przypadkach powodowaç 
utrudnienia w po∏àczeniu z Serwisem;  

c) minimalna rozdzielczoÊç: 800x600, zalecana rozdzielczoÊç 1024x768 lub wy˝sza; 
d) ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa wyÊwietlenie kolejnego/poprzedniego okna mo˝liwe jest 

tylko przy u˝yciu funkcjonalnoÊci dost´pnych w Serwisie. W przypadku próby 
wyÊwietlenia kolejnego/poprzedniego okna przy pomocy funkcji przeglàdarki 
internetowej nastàpi automatyczne wygaÊni´cie sesji. 

4.3.2. Serwis jest dost´pny 24 godziny na dob´. Korzystanie z Serwisu jest bezp∏atne, poza kosztem 
dost´pu do sieci Internet umo˝liwiajàcej korzystanie z Serwisu. 

4.3.3. Zabronione jest dostarczanie przez U˝ytkownika w Serwisie treÊci o charakterze 
bezprawnym, obraêliwym, informacji mogàcych wprowadziç w b∏àd, a tak˝e treÊci mogàcych 
wywo∏aç zak∏ócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.  

4.3.4. W zwiàzku ze Êwiadczeniem Us∏ug, Allianz udost´pnia U˝ytkownikowi treÊci chronione 
prawem w∏asnoÊci intelektualnej, w szczególnoÊci utwory chronione prawem autorskim, 
materia∏y opatrzone znakami towarowymi. U˝ytkownik zobowiàzany jest przestrzegaç 
przepisów prawa w∏asnoÊci intelektualnej. 

4.4. Korzystanie z Infolinii  
4.4.1. Dyspozycje przyjmowane sà przez Infolini´ od poniedzia∏ku do piàtku w godzinach: 8-21 oraz 

w sobot´ w godzinach 8-17, pod numerem telefonu: +48 224 224 224. Po godzinach pracy 
Infolinii lub gdy U˝ytkownik oczekuje w kolejce na rozmow´ z Konsultantem, mo˝e zostawiç 
swój numer telefonu, na który oddzwoni Konsultant. 

4.4.2. Korzystajàc z Infolinii, U˝ytkownik mo˝e z∏o˝yç m.in. nast´pujàce dyspozycje: 



	

5 
		

1) zamówienie dokumentu, wymienionego w paragrafie 4.2.1, do udost´pnienia go w 
Serwisie;  
2) uzyskanie informacji o procesach obs∏ugowych; 
3) zg∏oszenie reklamacji;  

4.4.3. 4) pomoc w obs∏udze Serwisu; Allianz nie ponosi odpowiedzialnoÊci za podanie przez 
U˝ytkownika nieprawdziwych i niekompletnych informacji Konsultantowi, w szczególnoÊci w 
przypadku podania danych osób trzecich bez ich zgody lub wiedzy. 

4.4.4. Rozmowy telefoniczne prowadzone sà w j´zyku polskim oraz sà nagrywane. U˝ytkownik ma 
prawo nie wyraziç zgody na nagrywanie rozmowy. Wówczas nie ma mo˝liwoÊci prowadzenia 
rozmowy. 

4.4.5. Po∏àczenie z Infolinià odbywa si´ na koszt U˝ytkownika, wed∏ug cennika operatora, z którego 
U˝ytkownik korzysta. W przypadku po∏àczeƒ zagranicznych klient mo˝e ponosiç koszty 
zgodnie z cennikiem operatora telekomunikacyjnego. U˝ytkownik nie ponosi kosztów 
po∏àczenia je˝eli po∏àczenie nast´puje z inicjatywy Allianz. U˝ytkownik nie ponosi innych 
kosztów zwiàzanych z korzystaniem z Infolinii.  

 
5 .  Dost´p do serwisu  

 
5.1. Uzyskanie dost´pu do Serwisu mo˝liwe jest w drodze zamówienia w Allianz przez 

U˝ytkownika jednego lub wielu spoÊród dokumentów, wymienionych w paragrafie 4.2.1, w 
wersji elektronicznej: 

a) za poÊrednictwem Infolinii Allianz, 
b) osobiÊcie u przedstawiciela Allianz, w szczególnoÊci u agenta Allianz.   

5.2. Warunkiem otrzymania dokumentu drogà elektronicznà z Allianz jest pozytywna 
Autentykacja oraz podanie numeru telefonu komórkowego podczas kontaktu z Allianz za 
poÊrednictwem Infolinii lub osobiÊcie u przedstawiciela Allianz. W przypadku niepodania 
numeru telefonu, dokumenty nie zostanà udost´pnione w Serwisie. U˝ytkownik otrzyma je 
podczas bezpoÊredniego kontaktu z przedstawicielem Allianz lub listownie. 

5.3. Na potwierdzony w kontakcie z przedstawicielem Allianz adres e-mail U˝ytkownika 
automatycznie wysy∏ana jest wiadomoÊç e-mail z Unikalnym linkiem kierujàcym do Serwisu. 

5.4. Po klikni´ciu w Unikalny link U˝ytkownik zostaje przekierowany pod unikalny adres 
internetowy w domenie portal.allianz.pl, gdzie nast´puje Autentykacja U˝ytkownika. Podczas 
Autentykacji U˝ytkownik proszony jest o wprowadzenie numeru PESEL albo adresu e-mail 
potwierdzonego podczas kontaktu z Allianz w danej sprawie i jednorazowo wygenerowanego 
Has∏a, przesy∏anego SMS-em na numer telefonu albo na adres e-mail. 

5.5. W przypadku 3-krotnej próby b∏´dnego logowania nast´puje zablokowanie dost´pu do 
Serwisu. U˝ytkownik proszony jest o podj´cie kolejnej próby po 30 minutach.  

5.6. Ponowny dost´p do Serwisu jest mo˝liwy poprzez ponowne klikni´cie w Unikalny link 
wys∏any w e-mailu oraz ponownà Autentykacj´ opisanà w paragrafie 5.4.   

5.7. Dost´p do dokumentów, udost´pnionych w Serwisie jest zapewniony niezale˝nie od 
wa˝noÊci dokumentu oryginalnie w nim zamieszczonego.  
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6 .  Prezentacja zawartoÊci  w Serwisie   

 
6.1. Po pozytywnej Autentykacji w Serwisie U˝ytkownik otrzymuje dost´p do  zamówionych 

dokumentów. 
6.2. W przypadku Autentykacji U˝ytkownika za pomocà adresu e-mail w sytuacji, gdy podczas 

zamówienia dokumentu nie zosta∏ potwierdzony z U˝ytkownikiem numer PESEL, U˝ytkownik 
uzyskuje dost´p do dokumentów zamówionych podczas jednorazowego kontaktu z Allianz, 
który mia∏ skutkowaç wys∏aniem dokumentów drogà elektronicznà z u˝yciem Unikalnego 
linku oraz za poÊrednictwem serwisu Mój Allianz. 

6.3. W przypadku Autentykacji U˝ytkownika za pomocà numeru PESEL lub e-mail w sytuacji, gdy 
podczas zamówienia dokumentu zosta∏ potwierdzony z U˝ytkownikiem PESEL, uzyskuje on 
dost´p do dokumentów zamówionych podczas wszystkich kontaktów z Allianz, które mia∏y 
skutkowaç wys∏aniem dokumentów drogà elektronicznà z u˝yciem Unikalnych linków i za 
poÊrednictwem serwisu Mój Allianz oraz, podczas których zosta∏ wykorzystany ten sam 
numer telefonu komórkowego. 

 
7 .  Bezpieczeƒstwo i  ochrona danych osobowych 
 
7.1 Ochrona danych osobowych 
7.1.1 Administratorem danych osobowych Ubezpieczajàcych i uprawnionych z umów 

ubezpieczenia jest Towarzystwo Ubezpieczeƒ i Reasekuracji Allianz Polska S.A. 
(Administratora), z siedzibà przy ul. Rodziny Hiszpaƒskich 1, 02-685 Warszawa. 

7.1.2 Administrator wyznaczy∏ Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym mo˝na kontaktowaç si´ 
pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: 
IOD@allianz.pl lub poprzez formularz kontaktowy dost´pny na stronie internetowej 
www.allianz.pl, we wszystkich sprawach dotyczàcych przetwarzania danych osobowych oraz 
korzystania z praw zwiàzanych z przetwarzaniem danych osobowych. 

7.1.3 Podane dane osobowe przetwarzane sà w celu realizacji zamówionej us∏ugi – podstawà 
przetwarzania danych osobowych jest wyra˝ona przez U˝ytkownika wyraêna zgoda. 

7.1.4 Dane osobowe sà przetwarzane w sposób zapewniajàcy odpowiednie bezpieczeƒstwo danych 
osobowych, w tym ochron´ przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem 
przetwarzaniem oraz przypadkowà utratà, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocà 
odpowiednich Êrodków technicznych lub organizacyjnych oraz poszanowanie 
obowiàzujàcych w tym zakresie przepisów prawa, w szczególnoÊci Rozporzàdzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zwiàzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przep∏ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzàdzenie o 
ochronie danych) i ustawy o Êwiadczeniu us∏ug drogà elektronicznà. 

7.1.5 U˝ytkownikowi przys∏uguje prawo do: 

mailto:IOD@allianz.pl
http://www.allianz.pl
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a) dost´pu do treÊci swoich danych, ˝àdania ich sprostowania, usuni´cia lub ograniczenia ich 
przetwarzania;  

b) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawà 
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. W 
szczególnoÊci U˝ytkownikowi przys∏uguje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na 
potrzeby marketingu bezpoÊredniego oraz profilowania; 

c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawà 
przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora; 

d) wycofania zgody w zakresie, w jakim podstawà przetwarzania danych osobowych jest zgoda. 
Wycofanie zgody nie ma wp∏ywu na zgodnoÊç z prawem przetwarzania, którego dokonano na 
podstawie zgody przed jej wycofaniem; 

e) przenoszenia dostarczonych przez siebie danych osobowych, tj. do otrzymania od 
Administratora informacji o przetwarzanych danych osobowych, w ustrukturyzowanym, 
powszechnie u˝ywanym formacie nadajàcym si´ do odczytu maszynowego;  

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmujàcego si´ ochronà danych osobowych; 
Wskazane powy˝ej dane mo˝na zrealizowaç, za poÊrednictwem strony internetowej 
z wykorzystaniem formularzy zamieszczonych na stronie www.allianz.pl, w formie pisemnej 
poprzez wys∏anie informacji na adres siedziby Allianz lub telefonicznie pod numerem 
telefonu +48 224 224 224. 

7.1.6 Allianz mo˝e przetwarzaç dane eksploatacyjne U˝ytkownika, takie jak: oznaczenia 
identyfikujàce U˝ytkownika, oznaczenia identyfikujàce zakoƒczenie sieci telekomunikacyjnej 
lub system teleinformatyczny, z którego korzysta∏ U˝ytkownik, informacje o rozpocz´ciu, 
zakoƒczeniu oraz zakresie ka˝dorazowego korzystania z Us∏ugi, informacje o skorzystaniu 
przez U˝ytkownika z Us∏ug. 

7.1.7 Allianz przetwarza dane osobowe podane przez U˝ytkownika w serwisie Mój Allianz przez 
czas niezb´dny do realizacji Us∏ugi, chyba ˝e na Administratorze cià˝y obowiàzek 
przechowywania danych wynikajàcego z przepisów prawa. 

7.1.8 Pe∏ny obowiàzek informacyjny znajduje si´ na stronie www.allianz.pl  
7.2 Bezpieczeƒstwo  
7.2.1 Serwis internetowy jest chroniony za pomocà szyfrowanego po∏àczenia z u˝yciem  protoko∏u 

https. Transfer danych osobowych oraz proces autentykacji, je˝eli sà wykorzystywane, 
odbywajà si´ za pomocà bezpiecznego protoko∏u. Allianz do∏o˝y∏ wszelkich staraƒ, aby 
zapewniç bezpieczeƒstwo przesy∏anych danych. Dost´p do danych zawartych w 
dokumentach jest chroniony poprzez Has∏o. 

7.2.2 Z zastrze˝eniem ograniczeƒ wynikajàcych z bezwzgl´dnie obowiàzujàcych przepisów prawa, 
Allianz nie odpowiada za szkody powsta∏e w zwiàzku z Serwisami lub ich u˝ytkowaniem bàdê 
niemo˝noÊcià u˝ytkowania przez U˝ytkownika lub w zwiàzku z niew∏aÊciwym dzia∏aniem, 
b∏´dami, brakami, zak∏óceniami, defektami, opóênieniami w operacji lub transmisji danych, 
szkodliwym oprogramowaniem, awarià linii lub systemu informatycznego. Allianz nie ponosi 
odpowiedzialnoÊci za ewentualne szkody spowodowane udost´pnieniem przez U˝ytkownika 
danych uwierzytelniajàcych jak Has∏o osobom niepowo∏anym. 
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7.2.3 Majàc na uwadze publiczny charakter sieci Internet, u˝ywanej m.in. do po∏àczenia  
z Serwisem i przesy∏ania poczty elektronicznej, Allianz informuje, ˝e Êwiadczenie Us∏ug mo˝e 
wiàzaç si´ z ryzykiem. W zwiàzku ze szczególnym charakterem zagro˝eƒ elektronicznych, 
w celu minimalizacji ryzyka i podniesienia poziomu bezpieczeƒstwa, zaleca si´ 
U˝ytkownikowi obj´cie ochronà urzàdzeƒ, z których korzysta, np. poprzez  wprowadzenie 
mechanizmów kontroli dost´pu do tych urzàdzeƒ, ochron´ danych s∏u˝àcych do 
uwierzytelniania dost´pu, instalacj´ oprogramowania antywirusowego, posiadanie 
aktualnego systemu operacyjnego, a tak˝e pod∏àczanie urzàdzeƒ koƒcowych wy∏àcznie do 
wiarygodnych sieci Wi-Fi. U˝ytkownik akceptuje powy˝sze ryzyko, godzàc si´ na korzystanie z 
publicznych kana∏ów teleinformatycznych. 

7.2.4 Allianz nie ponosi odpowiedzialnoÊci za b∏´dy w transmisji danych, w tym spowodowane 
awarià systemów teleinformatycznych, systemów telekomunikacyjnych, systemów zasilania 
oraz z powodu opóênieƒ w dzia∏aniu zewn´trznego operatora zapewniajàcego transmisj´ 
danych. 

7.2.5 Allianz nie ponosi odpowiedzialnoÊci za brak dost´pu do Serwisów z przyczyn niezale˝nych 
od Allianz. Allianz ma prawo zablokowaç lub czasowo zawiesiç dost´p do Serwisów na okres 
konieczny do usuni´cia zaistnia∏ych zagro˝eƒ lub nieprawid∏owoÊci, ze wzgl´dów 
bezpieczeƒstwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezale˝nych od Allianz. 

7.2.6 Wszystkie dane, o podanie, których Allianz prosi w trakcie korzystania z Us∏ug, sà niezb´dne 
do Êwiadczenia Us∏ug, chyba, ˝e w Serwisie wskazano odmiennie. 
 

8 .  Tryb reklam acyjny 
 

8.1. Reklamacja zwiàzana ze Êwiadczonymi przez Allianz us∏ugami mo˝e zostaç z∏o˝ona w ka˝dej 
jednostce Allianz obs∏ugujàcej Klientów oraz w siedzibie Allianz (ul. Rodziny Hiszpaƒskich 1, 
02-685 Warszawa). Reklamacja mo˝e byç z∏o˝ona: 

a) w formie pisemnej – osobiÊcie, w ka˝dej jednostce Allianz obs∏ugujàcej klientów lub w 
siedzibie Allianz, albo przesy∏kà pocztowà w rozumieniu ustawy prawo pocztowe oraz za 
poÊrednictwem kuriera lub pos∏aƒca, 

b) ustnie – telefonicznie (preferowany numer telefonu +48 224 224 224) albo osobiÊcie do 
protoko∏u podczas wizyty klienta w jednostce Allianz obs∏ugujàcej klientów lub w siedzibie 
Allianz, 

c) w formie elektronicznej – za poÊrednictwem formularza udost´pnionego na stronie  
www.allianz.pl lub za pomocà poczty elektronicznej na adres skargi@allianz.pl. 

8.2. Organem w∏aÊciwym do rozpatrzenia reklamacji jest zarzàd Allianz lub osoba upowa˝niona 
przez Allianz. 

8.3. Rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi nastàpi bez zb´dnej zw∏oki, jednak nie 
póêniej ni˝ w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania ww. terminu 
wystarczy wys∏anie odpowiedzi do klienta przed jego up∏ywem. W szczególnie 
skomplikowanych przypadkach uniemo˝liwiajàcych rozpatrzenie reklamacji i udzielenie 
odpowiedzi w ciàgu 30 dni, termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi mo˝e 
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zostaç wyd∏u˝ony do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Informacja do klienta z 
przewidywanym terminem rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi wskazywaç 
b´dzie przyczyn´ opóênienia oraz okolicznoÊci, które muszà zostaç ustalone dla rozpatrzenia 
sprawy. 

8.4. Odpowiedê na reklamacj´ b´dzie udzielona w postaci papierowej lub za pomocà innego 
trwa∏ego noÊnika informacji, z zastrze˝eniem, ˝e odpowiedê mo˝e byç dostarczona pocztà 
elektronicznà wy∏àcznie na wniosek Klienta. 

8.5. Szczegó∏owe informacje dotyczàce trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji znajdujà si´ 
na stronie  www.Allianz.pl oraz w jednostkach Allianz obs∏ugujàcych Klientów. 

8.6. Allianz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 
8.7. Osoba fizyczna mo˝e z∏o˝yç wniosek o rozpatrzenie sprawy. W przypadku klienta b´dàcego 

osobà fizycznà wniosek o rozpatrzenie sprawy mo˝e zostaç z∏o˝ony do Rzecznika 
Finansowego. Zgodnie z art. 37 ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 
finansowego i o Rzeczniku Finansowym Allianz jest zobowiàzany do udzia∏u w pozasàdowym 
post´powaniu w sprawie rozwiàzywania sporów, które jest przeprowadzane przez Rzecznika 
Finansowego (adres strony internetowej Rzecznika Finansowego www.rf.gov.pl). 

8.8. Pozew lub wniosek o rozpatrzenie sprawy mo˝e zostaç z∏o˝ony do sàdu polubownego 
dzia∏ajàcego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Rozpatrzenie sprawy przez sàd polubowny 
wymaga zgody Allianz.  

8.9. W przypadku sporów dotyczàcych zobowiàzaƒ umownych wynikajàcych z umów 
zawieranych za poÊrednictwem strony internetowej lub innych Êrodków elektronicznych 
pomi´dzy Allianz a konsumentami, istnieje mo˝liwoÊç wykorzystania internetowego 
systemu rozstrzygania sporów - platformy ODR. W tym celu konsument powinien wype∏niç 
elektroniczny formularz skargi dost´pny pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.  

 
9 .  Postanowienia koƒcowe  
 
9.1. J´zyk polski jest stosowany w relacjach z U˝ytkownikiem w trakcie u˝ytkowania Serwisu. 
9.2. Prawem w∏aÊciwym w Êwiadczeniu i wykonaniu Umów obj´tych Regulaminem sà przepisy 

prawa polskiego, zaÊ sàdem w∏aÊciwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów w zakresie 
Êwiadczenia us∏ug drogà elektronicznà jest sàd powszechny wed∏ug w∏aÊciwoÊci ogólnej. 

9.3. Allianz podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 
9.4. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny jest instytucjà, do której zadaƒ nale˝y zaspokajanie 

roszczeƒ z tytu∏u umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych na 
zasadach i w granicach okreÊlonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach 
obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 

9.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem do Êwiadczenia us∏ug drogà 
elektronicznà zastosowanie majà przepisy obowiàzujàcego prawa, w tym w szczególnoÊci: 

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny; 
2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Êwiadczeniu us∏ug drogà elektronicznà; 
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3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta; 
4) Rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w zwiàzku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przep∏ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne 
Rozporzàdzenie o Ochronie Danych); 

5) ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2015 r. o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej; 
6) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku 

finansowego i o Rzeczniku Finansowym; 
7) ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. 
 
10.  Zm iany Regulam inu 
 
10.1. Niniejszy Regulamin przyj´ty zosta∏ uchwa∏à Zarzàdu nr 63/2018 i obowiàzuje od 25 maja  

2018 roku. 
10.2. Zakres Us∏ug mo˝e ulegaç zmianie. O dokonanej zmianie Allianz informuje poprzez Us∏ug´ 

oraz zamieszcza stosownà informacj´ w portalu Allianz.pl. Zmiany w Regulaminie b´dà 
dodatkowo udost´pniane drogà elektronicznà w sposób umo˝liwiajàcy jego pozyskiwanie, 
odtwarzanie i utrwalanie za pomocà systemu teleinformatycznego U˝ytkownika.  

 
 
 

 

 


