INFORMACJA O SYSTEMIE PŁATNOŚCI
INFORMACJE WSTĘPNE

Niniejszy dokument
ubezpieczeniowy

dotyczy

„PZU

działania

Bezpiecznie

systemu

Rowerem”,

płatności

obsługującego

oferowanego

za

program

pośrednictwem

www.bezpiecznierowerem.bikemonitor.pl, zwanego dalej Serwisem ubezpieczeniowym.
System płatności dostępny jest dla korzystającego z Serwisu ubezpieczeniowego zwanego
dalej Użytkownikiem.
Odbiorcą systemu płatności jest Krajowe Biuro Ubezpieczeń Horyzont, Sebastian Chyliński
NIP 5222587327, REGON 380699497, adres siedziby: ul. Morcinka 14B, 01-496 Warszawa,
tel.

502232803,

email:

ubezpieczenie@bikemonitor.pl,

zwany

dalej

Pośrednikiem

ubezpieczeniowym.
Numer rachunku obsługującego program „PZU Bezpiecznie Rowerem”:
Bank Pekao S.A. 87124062921111001089393520.
Pośrednik ubezpieczeniowy jest wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych pod
numerem

11241073/A.

Rejestr

dostępny

jest

za

pośrednictwem:

https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/Info.xhtml
Pośrednik ubezpieczeniowy posiada uprawnienia agenta PZU S.A. potwierdzone wydanym
pełnomocnictwem oraz status agenta wyłącznego PZU w zakresie obsługi programu
ubezpieczeniowy „PZU Bezpiecznie Rowerem”.
ZASADY DZIAŁANIA SYSTEMU PŁATNOŚCI

Korzystanie z Serwisu ubezpieczeniowego w zakresie obejmującym korzystanie z systemu
płatności

dostępne

jest

dla

Użytkowników

zarejestrowanych

i

zalogowanych

w

www.bikemonitor.pl.
System płatności Serwisu ubezpieczeniowego służy wnoszeniu opłat w związku z
zawieraniem umowy ubezpieczenia „PZU Bezpiecznie Rowerem”.

W oparciu o wybór Użytkownika oferowana jest możliwość płatności całej należnej składki
lub płatności w dwóch ratach, przy czym na poczet pierwszej raty wliczana jest zawsze
składka za ubezpieczenie NNW i OC (jeśli OC stanowi składową umowy ubezpieczenia).
Wybór wariantu ubezpieczeniowego ograniczającego się wyłącznie do NNW lub NNW i OC
wyklucza możliwość skorzystania z płatności w ratach.

System płatności Serwisu ubezpieczeniowego pozwala na wnoszenie opłat w dwóch
wariantach:
1. Przelew tradycyjny
Wymaganym okresem płatności jest 7 dni. Użytkownik dokonuje płatności w oparciu o
informację na polisie w wybrany przez siebie sposób. Informacja zawiera: tytuł przelewu
stanowiący numer polisy, termin/y dokonania wpłaty/wpłat, wysokość wpłaty/wpłat, numer
rachunku.

2. Płatność online
Podmiotem świadczącym usługę płatności online jest:
Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, adres: 81-718 Sopot, ul. Powstańców
Warszawy 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000320590, o kapitale zakładowym w
wysokości 2 000 000,00

PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185,

REGON:

191781561, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego i wpisana do rejestru
krajowych instytucji płatniczych pod numerem IP17/2013.
CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Czas realizacji zamówienia - kiedy rozpoczyna się ochrona ubezpieczeniowa?
Ochrona ubezpieczeniowa trwa od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia, nie
wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej
pierwszej raty, chyba że umówiono się inaczej. Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono
dzień, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia przypadający przed dniem, w którym
ubezpieczający powinien zapłacić składkę lub jej pierwszą ratę, odpowiedzialność PZU S.A.
rozpoczyna się w dniu określonym w umowie ubezpieczenia jako początek okresu
ubezpieczenia. Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono dzień, w którym rozpoczyna się

okres ubezpieczenia przypadający po dniu, w którym ubezpieczający powinien zapłacić
składkę lub jej pierwszą ratę, a składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie została
zapłacona do dnia poprzedzającego pierwszy dzień okresu ubezpieczenia, umowa
ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z tym dniem. W umowie ubezpieczenia NNW zawartej jako
ubezpieczenie

indywidualne

na

cudzy

rachunek

(na

rachunek

ubezpieczonego)

odpowiedzialność PZU S.A. rozpoczyna się z upływem 7 dni licząc od dnia następującego po
zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następującego po
zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, z zastrzeżeniem że w przypadku
zawarcia ww. umowy ubezpieczenia na rachunek małoletniego albo przez osobę prawną lub
jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną na rachunek osoby fizycznej związanej z nią
zależnością służbową, odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się od dnia następującego po
zawarciu umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następującego po
zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Okres 7. dniowy, o którym mowa
powyżej, nie ma zastosowania w przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres
przed zakończeniem okresu ubezpieczenia umowy poprzedniej.
ODSTĄPIENIA OD UMOWY, ZWROTY, SYSTEM WINDYKACJI

W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania
się na odległość, w której ubezpieczający jest konsumentem termin, w ciągu którego może on
odstąpić od umowy ubezpieczenia, składając pisemne oświadczenie w tym zakresie, wynosi
30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia
mu informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących
zawierania umów na odległość, jeżeli jest to termin późniejszy. W przypadku przedsiębiorcy
termin odstąpienia od umowy wynosi 7 dni.
Termin odstąpienia uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem wymagane przez
PZU S.A. oświadczenie o odstąpieniu zostało wysłane.
W odniesieniu do umowy ubezpieczenia PZU Bezpiecznie Rowerem poprzez oświadczenie
rozumiany jest email zawierający oświadczenie woli odstąpienia od umowy ubezpieczenia
wysłany na adres: ubezpieczenie@bikemonitor.pl
W treści wiadomości należy też wskazać dane ubezpieczającego, w tym: 1. w przypadku
konsumenta nr PESEL, 2. w przypadku przedsiębiorcy nr REGON i dodatkowo w obu
przypadkach nr polisy, której dotyczy odstąpienie.
Wszelkie zwroty środków obsługiwane są przez PZU S.A.

Użytkownik zalegający z wpłatami podlega procedurze windykacji realizowanej przez PZU
S.A.
PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI

1. Obsługiwane w ramach bramki płatności online karty płatnicze:
- Visa
- Visa Electron
- Master Card
- Master Card Electronic
- Maestro

2. Zwroty środków za transakcje dokonywane kartą płatniczą obsługiwane są przez PZU S.A.
Szczegółowe informacje na temat przebiegu procedury zwrotów można uzyskać w PZU S.A.,
pod numerem: 801 102 102 lub 22 566 55 55 (opłaty zgodna z taryfą operatora).
3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
DATA AKTUALIZACJI
Data ostatniej aktualizacji Informacji o systemie płatności: 12.04.2019.

