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REGULAMIN PRZYSTĄPIENIA  
DO UMOWY UBEZPIECZENIA  

GRUPOWEGO UŻYTKOWNIKÓW  
APLIKACJI SKYCASH Regulamin

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1.	 Niniejszy	Regulamin	określa	zasady	przystępowania	Użyt-
kowników	 Aplikacji	 SkyCash	 do	 Umowy	 ubezpieczenia	
grupowego.

2.	 Na	podstawie	 art.	 8	ust.	 1	pkt	1	ustawy	 z	dnia	18	 lipca	
2002	 r.	 o	 świadczeniu	 usług	drogą	 elektroniczną	 (Dz.	U	
Nr	144,	poz.	1204	z	późn.	zmianami)	UNIQA	Towarzystwo	
Ubezpieczeń	 S.A.	 z	 siedzibą	w	 Łodzi,	 przy	 ul.	 Gdańskiej	
132	 (zwany	 dalej	 „UNIQA”)	 ustala	 niniejszy	 Regulamin	
świadczenia	usług	drogą	elektroniczną	zwany	dalej	Regu-
laminem	i	zobowiązuje	się	do	jego	przestrzegania.

3.	 Niniejszy	Regulamin	określa	zasady	 i	warunki	 techniczne	
świadczenia	 usług	 drogą	 elektroniczną	 przez	 UNIQA	
TU	 S.A.	 za	 pośrednictwem	 Aplikacji	 mobilnej	 SkyCash,	
warunki	 świadczenie	 usług	 ubezpieczeniowych,	 a	 także	
tryb	postępowania	reklamacyjnego.	

4.	 W	sprawach	nieuregulowanych	w	niniejszym	Regulaminie	
stosuje	 się	 przepisy	 Kodeksu	 cywilnego	 z	dnia	 23	 kwiet-
nia	1964.	(Dz.	U.	z	1964	r.,	nr	16,	poz.	93	z	późn.	zmia-
nami),	ustawy	z	dnia	18	lipca	2002	r.	o	świadczeniu	usług	
drogą	 elektroniczną	 (Dz.	 U.	 Nr	 144,	 poz.	 1204	 z	 późn.	
zmianami),	ustawy	z	dnia	30	maja	2014	r.	o	prawach	kon-
sumenta	(Dz.U.	2014	poz.	827),	ustawy	z	dnia	29	sierpnia	
1997	r.	o	ochronie	danych	osobowych	(Dz.	U.	Nr	101,	poz.	
926	z	późn.	zm.),	ustawy	z	dnia	11	września	2015	r.	o	dzia-
łalności	 ubezpieczeniowej	 i	 reasekuracyjnej	 (Dz.U.	 2015	
poz.	1844).

5.	 Użytkownik	 przed	 przystąpieniem	 do	 Umowy	 ubezpie-
czenia	 jest	 zobowiązany	 zapoznać	 się	 z	 treścią	 niniej-
szego	 Regulaminu,	 który	 udostępniany	 jest	 nieodpłatnie	
za	 pośrednictwem	Aplikacji	mobilnej	 SkyCash	w	 formie,	
która	 umożliwia	 pobranie,	 utrwalenie	 i	 wydrukowanie	
niniejszego Regulaminu.

6.	 Użytkownik	 może	 w	 każdej	 chwili	 zakończyć	 korzysta-
nie	 z	 Aplikacji	 mobilnej	 SkyCash.	 Skutki	 prawne	 zakoń-
czenia	korzystania	z	Aplikacji	mobilnej	SkyCash	określają	
bezwzględnie	 obowiązujące	 przepisy	 prawa,	 właściwe	 
ze	względu	na	charakter	świadczonej	usługi,	a	także	oko-
liczności	faktyczne.

7.	 Każdy	Użytkownik	ma	możliwość	i	obowiązek	zapoznania	
się	z	treścią	niniejszego	Regulaminu	oraz	OWU	przed	przy-
stąpieniem	do	Umowy	ubezpieczenia.	

8.	 SkyCash	 jako	 Ubezpieczający	 na	 podstawie	 niniejszego	
Regulaminu,	 umożliwia	 Użytkownikowi,	 w	 ramach	 Apli-
kacji	 mobilnej	 SkyCash,	 przystąpienie	 do	 Umowy	 ubez-
pieczenia	drogą	elektroniczną,	na	podstawie	dostępnych	 
w	aplikacji	OWU.	

9.	 W	 przypadku	 zmiany	 treści	 niniejszego	 Regulaminu	 lub	
zmiany	treści	 innych	dokumentów	niezbędnych	do	przy-
stąpienia	 do	 Umowy	 ubezpieczenia	 Użytkownik	 Aplika-
cji	 mobilnej	 SkyCash	 będzie	 zobowiązany	 do	 ponownej	
akceptacji	dokumentów,	o	ile	wyrazi	on	wolę	przystąpie-
nia	do	umowy	ubezpieczenia	grupowego.

10.	 Umowa	ubezpieczenia	zawarta	może	być	wyłącznie	przez	
posiadacza	 konta	 w	 Aplikacji	 mobilnej	 SkyCash	 założo-
nego	zgodnie	z	warunkami	regulaminu	SkyCash,	na	wła-
sną	rzecz.

11.	 Użytkownik	 otrzymuje	 propozycję	 pakietu	 i	 wariantu	
ubezpieczenia	 wraz	 z	 informacją	 o	 wysokości	 kosztu	
Składki	jednorazowej	z	tytułu	ubezpieczenia.

§ 2 

Definicje 

Na	 potrzeby	 niniejszego	 Regulaminu	 następujące	 wyrażenia	
oznaczają:	

1)	 Aplikacja mobilna SkyCash	 -	aplikacja	mobilna	SkyCash	
podłączona	 do	 sieci	 Internet,	 za	 pośrednictwem	 której	
Użytkownik	 może	 przystąpić	 do	 umowy	 ubezpieczenia	
grupowego,	dokonywać	transakcji	zakupu,	w	tym	opłace-
nia	kosztu	ochrony	ubezpieczeniowej	w	wybranym	pakie-
cie	i	wariancie,	zapoznać	się	z	OWU,	Umową	ubezpiecze-
nia	oraz	regulaminem	ubezpieczeniowym;

2)	 I-Direct Broker Sp. z o.o.	-	I-Direct	Broker	Sp.	z	o.o.	z	sie-
dzibą	w	Warszawie,	 Al.	Wilanowska	 372/2,	 02-665	War-
szawa,	wpisana	 do	 rejestru	 przedsiębiorców	KRS	 prowa-
dzonego	 przez	 Sąd	 Rejonowy	 dla	 miasta	 stołecznego	
Warszawy	 w	 Warszawie,	 XIII	 Wydział	 Gospodarczy	 KRS	
pod	 numerem	 0000163384,	 NIP	 5210534650,	 działa-
jąca	w	oparciu	o	zezwolenie	nr	1231/2003	wydane	przez	 
KNUiFE;

3)	 OWU	 -	 Ogólne	 Warunki	 Ubezpieczenia	 grupowego	 dla	
użytkowników	 Aplikacji	 mobilnej	 SkyCash	 dostępne	 
w	aplikacji	mobilnej,	stanowiące	integralną	część	Umowy	
ubezpieczenia,	 regulujące	 zawieranie	 i	 wykonywanie	
Umowy	ubezpieczenia,	prawa	 i	obowiązki	Stron	Umowy	

ubezpieczenia,	a	także	sposób	wypłaty	świadczenia	przez	
Ubezpieczyciela;

4)	 Regulamin	-	niniejszy	Regulamin	przystąpienia	do	Umowy	
ubezpieczenia	przez	Internet;	

5)	 Składka jednostkowa	 -	 kwota	 pieniężna,	 wyrażona	 
w	 PLN,	 należna	 za	 ochronę	 ubezpieczeniową	 udzielaną	
Ubezpieczonemu	zgodnie	z	wybranym	przez	niego	pakie-
tem	i	wariantem	ubezpieczenia;

6)	 Token	-	unikalny	numer	transakcji	potwierdzający	opłace-
nie	ochrony	ubezpieczeniowej,	który	znajduje	się	w	Apli-
kacji	mobilnej	SkyCash	w	historii	transakcji	Użytkownika.	
Numer	ten	określa	dla	poszczególnych	przypadków:	datę	
wyjazdu	dla	biletu	kolejowego/	datę	zakupu	biletu	komu-
nikacji	 miejskiej/datę	 skorzystania	 z	 miejsca	 parkingo-
wego;	godzinę	planowanego	wyjazdu/godzinę	planowa-
nego	przyjazdu,	datę	 rozpoczęcia	oraz	datę	zakończenia	
postoju	wraz	z	wybranym	pakietem	oraz	wariantem	ubez-
pieczeń;

7)	 Ubezpieczający	 -	SkyCash	Poland	Spółka	Akcyjna,	z	 sie-
dzibą	w	Warszawie	(kod	pocztowy:	00-124)	przy	Rondzie	
ONZ	nr	1	p.	29;

8)	 Ubezpieczony	 -	 osoba	 fizyczna,	 osoba	 prawna	 lub	 jed-
nostka	 organizacyjna	 nieposiadająca	 osobowości	 praw-
nej,	która	zarejestrowała	się	w	systemie	SkyCash,	posiada	
konto	 SkyCash,	 oraz	przystąpiła	do	Umowy	ubezpiecze-
nia	 grupowego	 i	 opłaciła	 koszt	 ochrony	 ubezpieczenio-
wej	w	 zakresie	 pakietu	 „Podróżuj	 bezpiecznie”	 lub	 „Par-
kuj	bezpiecznie”	w	wybranym	wariancie	poprzez	Aplikację	
mobilną	SkyCash;

9)	 Ubezpieczyciel	-	UNIQA	TU	S.A.,	którego	oferta	dostępna	
jest	w	aplikacji;

10)	 Umowa ubezpieczenia	 -	 umowa	 grupowego	 ubezpie-
czenia	zawarta	pomiędzy	SkyCash	Poland	Spółka	Akcyjna	 
a	UNIQA	TU	S.A.	na	podstawie	niniejszych	OWU;

11)	 Użytkownik	-	osoba	fizyczna,	osoba	prawna	lub	jednostka	
organizacyjna	nieposiadająca	osobowości	prawnej	korzy-
stająca	 z	 Aplikacji	 mobilnej	 SkyCash,	 posiadająca	 pełną	
zdolność	 do	 czynności	 prawnych,	 zwany	 również	 Ubez-
pieczonym.

§ 3

Przystąpienie Użytkownika do Umowy ubezpieczenia

1.	 Do	Umowy	ubezpieczenia	może	przystąpić	osoba,	posia-
dacz	 konta	 w	 Aplikacji	 mobilnej	 SkyCash	 założonego	
zgodnie	 z	 warunkami	 regulaminu	 SkyCash,	 na	 własną	
rzecz.	

2.	 Ochrona	ubezpieczeniowa	po	pokryciu	kosztu	Składki	jed-
nostkowej	przez	Użytkownika	Aplikacji	mobilnej	SkyCash	
obejmuje	 jedną	 podróż	 przejazdem	 jednym	 środkiem	
komunikacji	kolejowej	lub	miejskiej	 lub	kilkoma	środkami	
komunikacji,	 jeżeli	 należą	 one	 do	 jednego	 przewoźnika.	
Ubezpieczony	 może	 być	 objęty	 ochroną	 ubezpiecze-
niową	w	ramach	Umowy	ubezpieczenia	tylko	jeden	raz	na	
czas	jednego	przejazdu	komunikacją	kolejową	lub	miejską	 
a	 pojazd	 może	 być	 objęty	 ochroną	 tylko	 jeden	 raz	 
w	danym	czasie	podczas	postoju	na	jednym	miejscu	par-
kingowym.

3.	 Ochroną	 ubezpieczeniową	 objęty	 jest	 Ubezpieczony,	
który	zarejestrował	się	w	systemie	SkyCash	i	posiada	konto	
SkyCash.	Ochroną	ubezpieczeniową	nie	może	być	objęta	
inna	osoba,	na	rzecz	której	Użytkownik	Aplikacji	mobilnej	
SkyCash	zakupił	bilet	komunikacji	kolejowej,	miejskiej	lub	
opłacił	postój	na	miejscu	parkingowym.

4.	 Przez	 przystąpienie	 Ubezpieczonego	 do	 ubezpieczenia	
rozumie	 się	 oświadczenie	 woli	 o	 objęcie	 ochroną	 ubez-
pieczeniową	 oraz	 akceptację	 w	 aplikacji	 SkyCash	 OWU	 
i	Regulaminu	przystępowania	do	Umowy	ubezpieczenia.	
Przystąpienie	do	ubezpieczenia	jest	jednorazowe	w	okre-
sie	trwania	umowy	ubezpieczenia	grupowego.	Przed	przy-
stąpieniem	 do	 Umowy	 ubezpieczenia	 Ubezpieczonemu	
zostaną	doręczone	OWU.

5.	 Przystąpienie	do	Umowy	ubezpieczenia	nie	oznacza	auto-
matycznego	rozpoczęcia	ochrony	ubezpieczeniowej.	Roz-
poczęcie	ochrony	ubezpieczeniowej	następuje	po	wybra-
niu	pakietu,	wariantu	ubezpieczenia	oraz	pokryciu	kosztu	
Składki	jednostkowej	za	ochronę	ubezpieczeniową.

6.	 Przed	przystąpieniem	do	Umowy	ubezpieczenia	oraz	opła-
ceniem	kosztu	Składki	jednostkowej	Użytkownik	winien:	

1)	 zapoznać	się	oraz	zaakceptować	Regulamin,	którego	
treść	 dostępna	 jest	w	 aplikacji	wraz	 ze	 stosownymi	
zgodami;	oświadczenia	niezbędne	do	objęcia	Użyt-
kownika	SkyCash	ochroną	ubezpieczeniową:

 W przypadku zawarcia Umowy grupowego ubezpieczenia 
dla Użytkowników Aplikacji mobilnej SkyCash Użytkow-
nik wyraża zgodę na objęcie go ochroną ubezpieczeniową  
na podstawie niniejszej umowy zawartej pomiędzy Sky-

Cash Poland SA z siedzibą w Warszawie a UNIQA Towa-
rzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi. 

W związku z powyższym Użytkownik oświadcza, 
że:

a) przed przystąpieniem do Umowy Ubezpie-
czenia otrzymał od Ubezpieczającego i zapoznał 
się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia dla użyt-
kowników aplikacji SkyCash wraz z Aneksem obo-
wiązującym od dnia 10 stycznia 2017r., taryfą oraz  
z wykazem informacji zamieszczonych w tychże 
OWU wymaganych przepisem art. 17 ustawy  
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej 
oraz informacją dotyczącą procedury składania  
i rozpatrywania reklamacji,

b) został poinformowany, że jego dane osobowe 
będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, ze zm.) oraz 
na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. 
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyj-
nej przez administratora danych - UNIQA Towa-
rzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi przy 
ul. Gdańskiej 132 w celu zawarcia, realizacji oraz 
obsługi Umowy ubezpieczenia oraz w celach sta-
tystycznych i archiwizacyjnych. Dane osobowe 
będą udostępniane podmiotom do tego uprawnio-
nym na podstawie ogólnie obowiązujących przepi-
sów prawa, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reaseku-
racyjnej. Wyrażenie przeze mnie zgody jest dobro-
wolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy ubez-
pieczenia. Przysługuje mi prawo dostępu do moich 
danych osobowych oraz ich poprawiania,

c) wyraża zgodę na przekazanie przez SkyCash 
Poland SA swoich danych osobowych i teleadre-
sowych do UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 
z siedzibą w Łodzi przy ul. Gdańskiej 132 w celu 
przystąpienia do Umowy ubezpieczenia,

e) wyraża zgodę na składanie przez UNIQA Towa-
rzystwo Ubezpieczeń S.A. oświadczeń i prze-
kazywanie informacji związanych z zawarciem  
i wykonywaniem Umów ubezpieczenia, które łączą  
go z UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. przy 
użyciu telefonu lub innego telekomunikacyjnego 
urządzenia końcowego i automatycznego systemu 
wywołującego,

f) wyraża zgodę na otrzymanie OWU na trwałym 
nośniku takim jak: poczta elektroniczna, pamięć 
USB, płyty CD-ROM, DVD, Blu-Ray,

g) wyraża zgodę na pokrycie kosztu Składki jed-
nostkowej i przekazanie jej przez SkyCash do 
Ubezpieczyciela oraz na zwrot Składki za niewy-
korzystany okres ochrony ubezpieczeniowej przez 
UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. na wska-
zany rachunek bankowy za pośrednictwem Sky-
Cash.

Wyrażenie niniejszej zgody przez Użytkownika jest 
dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia Umowy ubez-
pieczenia.

2)	 zapoznać	 się	 oraz	 zaakceptować	 treść	 OWU	 wraz	 
z	Aneksem	obowiązującym	od	dnia	10	stycznia	2017	r.	
które	są	dostępne	w	aplikacji;

3)	 zapoznać	 się	 z	 wysokością	 Składki	 jednostkowej	 
z	 tytułu	 ubezpieczenia	 zgodnej	 z	 taryfą.	 Oferta	
wraz	 z	wysokością	 Składki	 jednostkowej	 jest	ważna	 
w	okresie	wyświetlania	jej	w	aplikacji	i	stanowi	ofertę	 
w	rozumieniu	kodeksu	cywilnego.	W	przypadku	nie-
zwłocznego	potwierdzania	otrzymania	oferty,	wiąże	
ona	 przez	 czas	 wskazany	 Użytkownikowi.	 Oferta	
przestaje	 być	 wiążąca	 w	 przypadku	 nieopłacenia	
Składki	jednostkowej	w	zakreślonym	terminie.

7.	 Prawa	i	obowiązki	Ubezpieczonego	i	Ubezpieczyciela,	opis	
świadczeń	przysługujących	 z	 tytułu	Umowy	ubezpiecze-
nia	i	tryb	dochodzenia	roszczeń	w	związku	z	zajściem	zda-
rzenia	objętego	ubezpieczeniem	określone	są	w	OWU.

8.	 Umowa	zawierana	jest	na	podstawie:	

1)	 Regulaminu	przystąpienia	do	Umowy	ubezpieczenia;

2)	 OWU	 wraz	 z	 Aneksem	 obowiązującym	 od	 dnia	 
10	stycznia	2017	r.;

3)	 Taryfy	 Składek	 jednostkowych	 określonych	w	OWU	 
i Regulaminie.

9.	 SkyCash	 potwierdza	 ochronę	 ubezpieczeniową	 poprzez	
umieszczenie	numeru	Token	w	historii	transakcji	na	koncie	
Użytkownika	w	Aplikacji	mobilnej	SkyCash.

10.	 Ochrona	 ubezpieczeniowa	 rozpoczyna	 się	 po	 opłaceniu	
Składki	jednostkowej	i	trwa	przez	okres	wskazany	w	nume-
rze	Token	z	zastrzeżeniem	zapisów	poniżej:

UNIQA	wz.	1324 UNIQA	Towarzystwo	Ubezpieczeń	S.A.,	90-520	Łódź,	ul.	Gdańska	132,	tel.	42	66	66	500,	801	597	597,	centrala@uniqa.pl,	www.uniqa.pl
Sąd	Rejonowy	dla	Łodzi	-	Śródmieścia	w	Łodzi	KRS	0000001201,	NIP	727-012-63-58,	Kapitał	zakładowy	i	wpłacony:	220	308	282	PLN
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TU	S.A.	 reklamacji	w	formie	wskazanej	w	„Informa-
cji	 dotyczącej	 procedury	 składania	 i	 rozpatrywania	
reklamacji”	w	związku	ze	świadczonymi	przez	UNIQA	
TU	S.A.	usługami;

2)	 UNIQA	TU	S.A.	zobowiązana	jest	rozpatrzyć	reklama-
cję	i	udzielić	odpowiedzi	bez	zbędnej	zwłoki,	jednak	
nie	później	niż	w	terminie	30	dni	od	dnia	otrzyma-
nia	reklamacji.	W	szczególnie	skomplikowanych	przy-
padkach,	jeżeli	udzielenie	odpowiedzi	w	powyższym	
terminie	nie	 jest	możliwe,	Ubezpieczający/Ubezpie-
czony/Uprawniony	 z	 Umowy	 ubezpieczenia	 zosta-
nie	w	terminie	30	dni	od	dnia	otrzymania	reklamacji	
powiadomiony	 o	 przyczynach	 opóźnienia,	 okolicz-
nościach	 podlegających	 dalszemu	wyjaśnianiu	 oraz	 
o	 przewidywanym	 terminie	 udzielenia	 odpowie-
dzi,	nie	dłuższym	jednak	niż	60	dni	od	daty	wpływu	
reklamacji;

3)	 UNIQA	TU	S.A.	zobowiązana	jest	udzielić	odpowiedzi	
na	 reklamację	w	postaci	papierowej	 lub	za	pomocą	
innego	trwałego	nośnika	informacji,	albo,	o	ile	Ubez-
pieczający/Ubezpieczony/Uprawniony	 z	 Umowy	
ubezpieczenia	 	 złożył	 taki	 wniosek	 pocztą	 elektro-
niczną;

4)	 Ubezpieczającemu,	 Ubezpieczonemu	 lub	 Upraw-
nionemu	 z	 Umowy	 ubezpieczenia	 po	 wyczerpaniu	
postępowania	 reklamacyjnego	 przysługuje	 prawo	
do	 złożenia	 wniosku	 do	 podmiotu	 uprawnionego	
do	pozasądowego	rozwiązywania	sporów	o	wszczę-
cie	postępowania	w	związku	ze	świadczonymi	przez	
UNIQA	TU	S.A.	usługami;

5)	 podmiotem	uprawnionym	do	pozasądowego	 rozwią-
zywania	 sporów	 w	 związku	 ze	 świadczonymi	 przez	
UNIQA	 TU	 S.A.	 usługami	 jest	 Rzecznik	 Finansowy	
(szczegółowe	 informacje	dostępne	na	stronie	 interne-
towej	Rzecznika	Finansowego	https://rf.gov.pl/	).

§ 8 

Odstąpienie/wystąpienie z Umowy ubezpieczenia 

1.	 W	 ubezpieczeniu	 grupowym	 Ubezpieczony	 ma	 prawo	
odstąpić	z	Umowy	ubezpieczenia	ze	skutkiem	odstąpienia	
od	tej	umowy	w	terminie	30	dni	od	przystąpienia	do	niej.	

2.	 Jeżeli	Umowa	ubezpieczenia	jest	zawarta	na	okres	dłuższy	
niż	 sześć	 miesięcy,	 Ubezpieczający	 ma	 prawo	 odstąpie-
nia	od	Umowy	ubezpieczenia	w	terminie	30	dni	od	zawar-
cia	 ubezpieczenia,	 a	 w	 przypadku,	 gdy	 Ubezpieczający	
jest	przedsiębiorcą	w	terminie	7	dni	od	zawarcia	ubezpie-
czenia.	Jeżeli	najpóźniej	w	chwili	zawarcia	umowy	UNIQA	 
TU	S.A.	nie	poinformowało	Ubezpieczającego	będącego	
konsumentem	 o	 prawie	 odstąpienia	 od	 umowy,	 termin	
30	dni	biegnie	od	dnia,	w	którym	Ubezpieczający	będący	
konsumentem	dowiedział	 się	o	 tym	prawie.	Odstąpienie	
od	 umowy	 nie	 zwalnia	 Ubezpieczającego	 z	 obowiązku	
zapłacenia	składki	za	okres,	w	jakim	UNIQA	TU	S.A.	udzie-
lało	ochrony	ubezpieczeniowej.

3.	 Ubezpieczony,	 który	przystąpił	do	ubezpieczenia	grupo-
wego	może	wystąpić	z	niego	przed	rozpoczęciem	ochrony	
ubezpieczeniowej.

§ 9

Postanowienia końcowe  

1.	 UNIQA	 TU	 S.A.	 nie	 ponosi	 odpowiedzialności	 wzglę-
dem	 osób	 trzecich,	 których	 dane	 zostały	 zamieszczone	
w	 formularzu	Aplikacji	mobilnej	SkyCash	bez	 ich	wiedzy	
i	zgody.	

2.	 Niniejszy	Regulamin	może	zostać	zmieniony	przez	UNIQA	
TU	 S.A.	 w	 każdym	 czasie.	 Zmiany	 wchodzą	 w	 życie	 
z	 chwilą	 umieszczenia	 zmienionego	 tekstu	 Regulaminu	 
w	Aplikacji	mobilnej	SkyCash.	

3.	 Wszelkie	ewentualne	spory	wynikające	z	zawarcia	Umowy	
ubezpieczenia	w	ramach	Aplikacji	mobilnej	SkyCash,	będą	
rozstrzygane	przez	polskie	sądy	powszechne.	W	sprawach	
nieuregulowanych	 niniejszym	 Regulaminem	 a	 dotyczą-
cych	stosunków	UNIQA	TU	S.A.	z	Użytkownikiem	w	zakre-
sie	przystąpienia	oraz	wykonania	Umowy	ubezpieczenia,	
mają	zastosowanie	odpowiednie	przepisy	kodeksu	cywil-
nego,	ustawy	o	działalności	ubezpieczeniowej	i	reasekura-
cyjnej	oraz	inne	obowiązujące	przepisy	prawa	polskiego.

4.	 W	 przypadku	 rozbieżności	 pomiędzy	 niniejszym	 Regu-
laminem	 a	 Ogólnymi	 Warunkami	 Ubezpieczenia	 Gru-
powego	 dla	 Użytkowników	 Aplikacji	 mobilnej	 SkyCash,	
pierwszeństwo	mają	OWU,	o	ile	odpowiednie	postanowie-
nia	Regulaminu	nie	wynikają	z	bezwzględnie	obowiązują-
cych	przepisów	prawa.

5.	 Niniejszy	Regulamin	został	przyjęty	przez	UNIQA	TU	S.A.	
w	dniu	19	grudnia	2016	r..

2)	 system	iOS	8.0	lub	nowszy;	

3)	 system	Android	4.0	lub	nowszy;	

4)	 system	operacyjny	Windows	Phone	w	wersji	7.0	lub	
nowszy;

5)	 telefon	 komórkowy	 wyposażony	 w	 aparat	 cyfrowy	 
z	autofokusem.	

2.	 SkyCash	 dołoży	 wszelkich	 starań,	 aby	 zapewnić	 bezpie-
czeństwo	przesyłanych	danych.

3.	 Użytkownik	podaje	dane	osobowe	na	zasadzie	dobrowol-
ności	 oraz	 zachowuje	 prawo	 wglądu	 do	 swoich	 danych	 
i	ich	poprawiania.

4.	 Ubezpieczający	 oraz	 UNIQA	 TU	 S.A.	 przetwarza	 dane	
powierzone	przez	Użytkownika	wyłącznie	w	celu,	w	jakim	
zostały	 udostępnione	 i	 zobowiązuje	 się	 dochować	 ich	
poufności	 i	nie	ujawniania	 ich	 innym	podmiotom	chyba,	
że	 ujawnienie	 to	 następuje	 na	 podstawie	 powszechnie	
obowiązujących	przepisów	prawa.	Zobowiązanie	niniejsze	
pozostaje	w	mocy	również	po	ustaniu	stosunku	prawnego	
łączącego	Użytkownika	z	UNIQA	TU	S.A.

§ 6 

Treści bezprawne 

Zakazane	 jest	 dostarczanie	 przez	 Użytkownika	 treści	 sprzecz-
nych	z	porządkiem	prawnym.	

§ 7 

Postępowanie reklamacyjne 

1.	 Reklamacje	związane	z	 trybem	zawierania	Umowy	ubez-
pieczenia	poprzez	Internet	należy	zgłaszać	do	i-Direct	Bro-
kers	drogą:	

1)	 mailową	na	adres:	skycash@i-directbrokers.pl;

2)	 pocztową	 na	 adres:	 i-Direct	 Brokers	 Sp.	 z	 o	 .o.,	 
AL.	Wilanowska	372,	00-665	Warszawa.	

2.	 Przesłane	zgłoszenia	powinny	zawierać	następujące	dane:	

1)	 pełen	 adres	 korespondencyjny	 lub	 adres	 email,	 
na	który	należy	skierować	odpowiedź;

2)	 opis	zgłaszanego	problemu	oraz	przedmiot	i	okolicz-
ności	uzasadniające	zgłoszenie;

3)	 oczekiwane	działanie.	

3.	 Jeżeli	w	procesie	rozpatrywania	zgłoszeń	konieczne	będzie	
uzyskanie	dodatkowych	informacji	związanych	ze	zgłosze-
niem,	 Użytkownik	 zobowiązany	 jest	 dostarczyć	 wszelkie	
dane	 i	 informacje,	 o	 których	dostarczenie	wnosi	 i-Direct	
Brokers	w	celu	rozpatrzenia	zgłoszenia.	

4.	 i-Direct	 Brokers	 poinformuje	 Użytkownika	 mailem,	 
na	adres	podany	w	mailu	 lub	drogą	pocztową,	na	adres	
wskazany	 przez	 Użytkownika,	 o	 rozpatrzeniu	 zgłosze-
nia	w	 terminie	 14	dni	 roboczych	od	daty	 jego	otrzyma-
nia	lub	od	daty	otrzymania	niezbędnych	danych,	informa-
cji	lub	dokumentów,	o	które	zwracał	się	do	Użytkownika.	
Przy	czym	jeżeli	do	rozpatrzenia	zgłoszenia	wymagane	jest	
uzyskanie	dodatkowych	wyjaśnień	od	osób	 trzecich,	 ter-
min	ten	może	ulec	wydłużeniu	do	momentu	uzyskania	nie-
zbędnych	informacji.	

5.	 Reklamacje	 związane	 ze	 świadczonymi	 przez	 UNIQA	 
TU	S.A.	usługami	należy	składać:

1)	 w formie elektronicznej	-	za	pośrednictwem	formu-
larza	 udostępnionego	 na	 stronie	www.uniqa.pl	 lub	
za	pomocą	poczty	elektronicznej	na	adres	 reklama-
cje@uniqa.pl;

2)	 w formie pisemnej -	osobiście,	w	jednostce	UNIQA	
TU	S.A.	obsługującej	klientów,	albo	przesyłką	pocz-
tową	na	następujący	adres:

UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
ul. Gdańska 132

90-520 Łódź
Departament Centrum Klienta - Zespół Obsługi 

Reklamacji

3)	 ustnie	 -	 telefonicznie	 CONTACT	 CENTER	 UNIQA	
pod	numerem	telefonu	801 597 597 (dla	telefonów	
stacjonarnych)	 lub	 +48 42 66 66 500	 (dla	 telefo-
nów	komórkowych),	w	dni	robocze	od	poniedziałku	
do	 piątku	 w	 godzinach	 8.00-19.00	 oraz	 w	 soboty	
w	 godzinach	 8.00-16.00)	 albo	 osobiście	 podczas	
wizyty	klienta	w	jednostce	UNIQA	TU	S.A.	obsługują-
cej	klientów.

6.	 Reklamacje	i	pozasądowe	rozwiązywania	sporów:

1)	 Ubezpieczającemu,	 Ubezpieczonemu	 lub	 Upraw-
nionemu	z	Umowy	ubezpieczenia,	będącemu	osobą	
fizyczną	 przysługuje	 prawo	 do	 zgłaszania	 UNIQA	

1)	 w	 przypadku	 Ubezpieczenia	 „Podróżuj bezpiecz-
nie”	-	na	terenie	stacji	kolejowej	lub	na	Terenie	przy-
stanku	 nie	 wcześniej	 niż	 na	 godzinę	 przed	 plano-
wanym	 rozpoczęciem	 podróży	 i	 trwa	 do	 godziny	 
po	rzeczywistym	zakończeniu	podróży;

2)	 w	 przypadku	 Ubezpieczenia	 „Parkuj bezpiecznie”	
-	 od	 momentu	 otrzymania	 przez	 Ubezpieczonego	
zwrotnego	 komunikatu	 z	 systemu	 SkyCash	 o	 roz-
poczęciu	 parkowania	 do	 momentu	 upływu	 czasu	
parkowania	 lub	do	 chwili	 zakończenia	 okresu	 obję-
tego	 obowiązkiem	wnoszenia	 opłat	 za	 parkowanie,	 
w	zależności	od	tego,	co	nastąpiło	wcześniej;

3)	 Ochrona	ubezpieczeniowa	zawsze	kończy	się	w	przy-
padku	 przekroczenia	 granicy	 Rzeczpospolitej	 Pol-
skiej.

11.	 Dodatkowo	 z	 zastrzeżeniem	 ust.	 10	 odpowiedzialność	
UNIQA	TU	S.A.	ustaje:

1)	 z	upływem	okresu	ubezpieczenia	określonego	w§	3,	
ust.	10	niniejszego	Regulaminu;

2)	 z	 ostatnim	 dniem	 okresu	 wypowiedzenia	 Umowy	
ubezpieczenia	 przez	 Ubezpieczającego,	 o	 ile	 nie	
umówiono	się	inaczej;

3)	 z	dniem	śmierci	Ubezpieczonego;

4)	 z	 chwilą	 odstąpienia	 przez	 Ubezpieczonego	 
od	Umowy	ubezpieczenia.

§ 4 

Składka ubezpieczeniowa 

1.	 Wysokość	 Składki	 jednostkowej	 z	 tytułu	 udzielonej	
ochrony	 ubezpieczeniowej	 zostaje	 ustalona	 w	 formie	
ryczałtowej	określonej	w	taryfie	składek,	zgodnie	z	tabelą	
ust.	 6	 poniżej,	 obowiązującej	 w	 dniu	 wykupienia	 usługi	
wraz	z	ubezpieczeniem.

2.	 Użytkownik	ponosi	koszty	połączenia	z	aplikacją,	zgodnie	
z	cennikiem	obsługującego	go	operatora	telekomunikacyj-
nego. 

3.	 Użytkownik	nie	ponosi	innych	kosztów	związanych	z	przy-
stąpieniem	do	Umowy	ubezpieczenia	oraz	ochroną	ubez-
pieczeniową	poza	ubezpieczeniową	Składką	jednostkową	 
i	kosztami	połączenia	internetowego.	

4.	 Opłata	składki	jednostkowej	następuje	za	pośrednictwem	
dostępnych	w	SkyCash	form	płatności.	W	przypadku	braku	
środków	pieniężnych	na	koncie	w	Aplikacji	mobilnej	Sky-
Cash	ochrona	ubezpieczeniowa	nie	rozpoczyna	się.

5.	 Po	 opłaceniu	 Składki	 jednostkowej	 w	 wysokości	 kwoty	
określonej	dla	danego	pakietu	i	wariantu,	w	historii	zakupu	
pojawia	się	unikalny	numer	TOKEN	potwierdzający	opła-
cenie	Składki	 jednostkowej	z	 tytułu	ochrony	ubezpiecze-
niowej.

6.	 Składka	jednostkowa	opłacana	jest	przez	Ubezpieczonego	
w	formie	ryczałtowej	określonej	w	taryfie	składek,	zgodnie	
z	poniższą	tabelą:

Rodzaj 
pakietu  

ubezpieczeń
Wariant

Wysokość  
Składki  

jednostkowej
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1. transakcja	do	5	PLN 0,49	zł

2. 
transakcja	powyżej	 
5	PLN	do	10	PLN

0,99	zł

3. 
transakcja	powyżej	
10	PLN

1,99	zł

B
. U

b
ez

p
ie

cz
en

ie
 

„P
ar

ku
j b

ez
p

ie
cz

n
ie

” 1. Postój	do	1h 0,99	zł

2. Postój	do	2h 1,98	zł

3. Postój	do	3h 2,97	zł

4. Postój	do	4h 3,96	zł

5. Postój	powyżej	4h 4,95	zł

§ 5 

Wymagania techniczne i ochrona danych 

1.	 Wymogi	techniczne	niezbędne	do	zawarcia	Umowy	ubez-
pieczenia	za	pośrednictwem	aplikacji	to:	

1)	 dostęp	do	internetu;


