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Obowiązki informacyjne HanseMerkur Reiseversicherung AG 

Obowiązki informacyjne Zgodnie z art. 809 Kodeksu Cywilnego (BGB) i art. 141 Prawa 

Ubezpieczeniowego (VTG) 

1. Adres i siedziba Ubezpieczyciela 
HanseMerkur Reiseversicherung AG  
Siegfried-Wedells-Platz 1, 20354 Hamburg, Niemcy 
reprezentowany przez zarząd: 
Eberhard Sautter (prezes), Eric Bussert, Holger Ehses, dr Andreas Gent, Raik Mildner 
 
2. Miejsce zawarcia umowy ubezpieczenia 
Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta  poprzez zakup u organizatora podróży lub w biurze podróży. 
 
3. Właściwość miejscowa sądu 
Pozwy przeciwko HanseMerkur można składać w Hamburgu lub w miejscu, w którym Ubezpieczający ma swoje miejsce 
zamieszkania w Polsce w chwili składania pozwu lub w razie braku takiego, w miejscu, w którym zwykle przebywa. 
 
4. Zawarcie i czas trwania umowy ubezpieczenia 
Umowa zostaje zawarta z chwilą zapłaty należnej składki ubezpieczeniowej. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się w 
chwili określonej przez Ubezpieczającego, jednak nie wcześniej niż przed zapłatą należnej składki ubezpieczeniowej. Jeżeli 
jako formę płatności uzgodniono pobranie składki z konta, zapłatę uznaje się za dokonaną terminowo, jeżeli można 
pobrać składkę w dniu wyksięgowania, a Ubezpieczający nie sprzeciwi się uprawnionemu pobraniu. Jeżeli bez zawinienia 
Ubezpieczającego nie można pobrać składki, płatność uznaje się za dokonaną terminowo także wtedy, gdy nastąpi ona 
niezwłocznie po pisemnym wezwaniu do zapłaty. W przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia w podróży, ochrona 
ubezpieczeniowa zaczyna się ponadto nie wcześniej niż przed wyjazdem z terytorium Polski oraz terytorium państwa, w 
którym osoba ubezpieczona ma swoje miejsce zamieszkania. Nie przewidziano terminu związania z ofertą.  
Umowa jest zawarta na wybrany okres trwania. 
 
W przypadku ubezpieczenia kosztów odwołania podróży, umowa ubezpieczenia kończy się z chwilą podjęcia podróży; dla 
wszystkich innych umów z chwilą zakończenia podróży lub z końcem uzgodnionego okresu trwania. W przypadku 
ubezpieczenia kosztów leczenia w podróży ochrona ubezpieczeniowa kończy się z chwilą wjazdu na terytorium Polski lub 
na terytorium państwa, w którym osoba ubezpieczona ma swoje miejsce zamieszkania. Prawo do wcześniejszego 
wypowiedzenia umowy nie istnieje. 
 
5. Przedmiot umowy i warunki spełnienia 
Zakres ochrony ubezpieczeniowej zostaje określony przez Ubezpieczającego przy zawarciu umowy. Dokładne informacje 
na temat rodzaju i zakresu wybranej przez Ubezpieczającego ochrony ubezpieczeniowej można znaleźć w opisie 
świadczeń oraz Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.  
HanseMerkur dokona wypłaty odszkodowania lub świadczenia w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o 
wypadku, jeżeli wszystkie konieczne okoliczności zostały w pełni wyjaśnione. Gdyby jednak w tym terminie wyjaśnienie 
okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności HanseMerkur i wysokości odszkodowania okazało się 
niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności 
wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe lub też powinno nastąpić pisemne zawiadomienie o przyczynach niemożności 
zaspokojenia roszczeń w całości lub części.   
 
6. Oznaczenie stron umowy 
Umowa ubezpieczenia zostaje zawarta między Ubezpieczycielem a Ubezpieczającym.  
Ubezpieczycielem jest HanseMerkur Reiseversicherung AG (forma prawna: spółka akcyjna),Siegfried-Wedells-Platz 1,  
D-20354 Hamburg, Niemcy, telefon +49 40 41 19 –10 00 faks +49 40 41 19 –30 30. 
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Ubezpieczający i osoby ubezpieczone to osoby wymienione z nazwiska w dowodzie zawarcia umowy ubezpieczenia lub w 
potwierdzeniu organizatora imprezy lub krąg osób określony w dokumencie ubezpieczenia. 
 
7. Wysokość składki ubezpieczeniowej 
Należna składka całkowita wynika z zakresu wybranej przez Ubezpieczającego ochrony ubezpieczeniowej. Odpowiednie 
składki za elementy składowe ochrony ubezpieczeniowej są podane na formularzu wniosku. 
 
8. Obowiązujące warunki ubezpieczenia 
Umowy ubezpieczenia są zawierane na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia „VB-RKS 2015 (T-PL)“. 
 

 
Obowiązki informacyjne zgodnie z art. 13a VTG 
 
1. Prawo właściwe 
W odniesieniu do stosunku umownego obowiązuje prawo polskie. 
 
2. Skargi i zażalenia 
Skargi i zażalenia można kierować  - jeżeli nie można osiągnąć ugody z HanseMerkur, o czym konsument zostanie 
powiadomiony w ciągu 21 dni od otrzymania skargi bądź zażalenia - do następującej instytucji: 
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht                   
(Federalny Zakład Nadzoru nad Usługami Finansowymi)  
Grauheindorfer Str. 108, D-53117 Bonn, Niemcy  
 
Skargi od decyzji ubezpieczyciela można składać w języku polskim na adres: 
                                                                   
Biuro Rzecznika Ubezpieczonych                                                                  
Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa 
 
W skardze należy podać swoje dane, w zwięzłej i krótkiej formie przedstawić stan faktyczny i opis działań z nią związanych 
oraz wskazać zarzuty wobec stanowiska zakładu ubezpieczeniowego, przytoczyć argumenty na potwierdzenie roszczeń i 
zawrzeć wyraźne wskazanie, czy Rzecznik ma podjąć interwencję w sprawie.   
 
3. Ochrona danych 
Informujemy, że w przypadku wystąpienia zdarzenia objętego umową i dane szkody są zapisywane i w razie potrzeby są 
przekazywane do wchodzących w grę stowarzyszeń branży ubezpieczeniowej oraz do odpowiednich firm 
reasekuracyjnych oraz w razie potrzeby do współpracujących firm świadczących usługi assistance w takim zakresie, w 
jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z umowy. Nie narusza to federalnych 
przepisów w sprawie ochrony danych osobowych. Na życzenie podajemy adres każdorazowego odbiorcy danych. 


