
Regulamin aplikacji mobilnej Yanosik 
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej Yanosik, a także 
świadczenia ze jej pośrednictwem usług drogą elektroniczną. 

2. Regulamin zawiera zasady świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 123, 730 ze 
zm.). 

3. Pojęcie użyte w niniejszym Regulaminie mają znaczenie podane poniżej: 
◦ Aplikacja – oprogramowanie pod nazwą Yanosik dostarczane przez Usługodawcę, instalowane w pamięci 

Urządzenia, funkcjonujące na Platformie Yanosik. 

◦ Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Aplikacji opisane w 
pkt 1.4-1.6 Regulaminu. 

◦ Platforma Yanosik – otoczenie informatyczne, na którym funkcjonuje Aplikacja Yanosik, zarządzane przez 
Usługodawcę. 

◦ Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę. 

◦ Usługodawca, Administrator – spółka NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-615) przy ul.  Perkuna 25, 
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w 
Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000447152, NIP: 972-11-87-720, telefon 
510 692 959, adres mailowy: bok@yanosik.pl. 

◦ Urządzenie - urządzenie elektroniczne pozwalające na przetwarzanie, odbieranie oraz wysyłanie danych 
takie jak smartfon, tablet, telefon komórkowy, laptop. 

◦ Czynności agencyjne – czynności wykonywane przez Agenta Ubezpieczeniowego w imieniu 
Ubezpieczyciela, polegające na doprowadzeniu do zawarcia Umowy ubezpieczenia w zakresie i na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym ( tj. Dz. U. z 
2016 r., poz. 2077 ze zm.). 

◦ Ubezpieczyciel – zakład ubezpieczeń posiadający zezwolenie na wykonywanie działalności 
ubezpieczeniowej obejmującej ubezpieczenia oferowane w ramach Aplikacji, wykonujący działalność 
ubezpieczeniową na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie. 

◦ Ubezpieczający – Użytkownik zawierający Umowę ubezpieczenia, z wykorzystaniem Aplikacji. 
◦ Ubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 

prawnej, na której rachunek jest zawierana Umowa ubezpieczenia. 

◦ Polisa – dokument potwierdzający zawarcie Umowy ubezpieczenia. 

◦ Umowa ubezpieczenia – umowa zawarta przez Ubezpieczającego z Ubezpieczycielem z wykorzystaniem 
Aplikacji w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej 
obecności stron. 

◦ Oferta Ubezpieczyciela – informacja o podstawowych warunkach ubezpieczenia oferowanych przez 
Ubezpieczyciela niestanowiąca oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. 

◦ Agent Ubezpieczeniowy – przedsiębiorca wykonujący działalność agencyjną na podstawie umowy 
zawartej z Ubezpieczycielem, świadczący w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela Czynności Agencyjne, 
wpisany do rejestru agentów ubezpieczeniowych, prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego z 
siedzibą w Warszawie. 

◦ Licencja – umowa na korzystanie z Aplikacji, zawierana na warunkach określonych w punkcie IX 
Regulaminu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem z momentem zainstalowania Aplikacji, regulująca 
zasady na jakich Użytkownik może korzystać z Aplikacji. 

◦ RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

4. Podstawowymi usługami świadczonymi za pośrednictwem Aplikacji są: 
◦ wymiana informacji drogowej pomiędzy Użytkownikami Aplikacji, 

◦ usługa nawigacji, uwzględniającej informacje o natężeniu ruchu drogowego, 
◦ wyszukiwanie i ocenianie punktów usługowych, 
◦ dokonywanie oceny stylu jazdy, 

◦ rejestrowanie ostatnio pokonywanych tras, 
◦ umożliwianiu nagrywania sytuacji na drodze (usługa zwana dalej: „Usługa Wideorejestrator”) - usługa 

dostępna w zależności od urządzenia, 
Podstawowe usługi stanowią integralną część Aplikacji, w związku z czym nie można ich wyłączyć, w przypadku 
niektórych usług Użytkownik może jedynie podjąć decyzję o niekorzystaniu z danej funkcji. 

5. Wyrażając odpowiednie zgody, Użytkownik może korzystać również z usług dodatkowych, wśród których 
wymienić można m.in.: 

o Usługa Porównywarki Ofert Ubezpieczeniowych, w ramach której Użytkownik może dokonać kalkulacji 
składki ubezpieczeniowej dla pojazdu, a także otrzymać zindywidualizowaną ofertę ubezpieczenia 
uwzględniającą ocenę stylu jazdy kierowcy, 

o Usługa VITAY umożliwiająca zbieranie punktów VITAY za aktywność w Aplikacji. 
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania do Aplikacji również innych usług.  



7. Usługi z wykorzystaniem Aplikacji są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na żądanie 
Użytkownika. 

8. Pobranie Aplikacji z dedykowanych dla danego oprogramowania sklepów, jak również korzystanie z większości 
oferowanych za jej pośrednictwem Usług jest bezpłatne. W sytuacji, gdy skorzystanie z Usługi wiąże się z 
obowiązkiem dokonania zapłaty Użytkownik zostanie o tym wyraźnie powiadomiony w momencie składania 
zamówienia.  

9. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, rozwiązania mapowe i nawigacyjne, wybór i układ 
prezentowych w ramach Aplikacji treści, logotypy, elementy graficzne, znaki towarowe, stanowią przedmiot 
praw wyłącznych Usługodawcy lub jego partnerów biznesowych. 

10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w Aplikacji materiałów promocyjnych lub 
marketingowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich. 

11. Usługodawca, w ramach współpracy z różnymi partnerami, może udostępniać Użytkownikom w ramach 
Aplikacji różne serwisy. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach tych serwisów określają 
poszczególne regulaminy tych serwisów. Korzystanie z oferowanych serwisów wymaga zapoznania się i 
akceptacji poszczególnych regulaminów. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem a regulaminami 
poszczególnych serwisów, stosuje się postanowienia regulaminów poszczególnych serwisów. W sprawach 
nieuregulowanych w regulaminach poszczególnych serwisów stosuje się postanowienia Regulaminu. 

 

II. WYMAGANIA TECHNICZNE I ZASADY DOSTĘPU 

1. Aplikacja dostępna jest dla wszystkich użytkowników Urządzeń, którzy pobiorą ją ze sklepu oferującego 
aplikacje, zainstalują i prawidłowo uruchomią na Urządzeniu. 

2. Aplikacja dostępna jest dla platform iOS oraz Android. 
3. Do uruchomienia i prawidłowego działania Aplikacji niezbędne jest co najmniej aktywowanie następujących 

funkcji urządzenia: 
◦ aktywne połączenie internetowe, 
◦ aktywna usługa GPS. 

4. W celu korzystania z niektórych opcjonalnych funkcji Aplikacji niezbędne może się okazać uruchomienie w tle 
usługi Bluetooth w Urządzeniu. 

5. Treść Regulaminu przekazywana jest Użytkownikowi nieodpłatnie przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji na 
Urządzeniu mobilnym. Przy pierwszym uruchomieniu Aplikacji na Urządzeniu mobilnym Użytkownik ma 
obowiązek zapoznać się z Regulaminem. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak stanowi warunek 
korzystania z Aplikacji. 

6. Z momentem zaakceptowania Regulaminu dochodzi do zawarcia pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem 
umowy o świadczenie usług elektronicznych. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony. 

7. W celu skorzystania z Aplikacji niezbędne jest dokonanie rejestracji (założenie konta Użytkownika). Rejestracja 
jest również możliwa z wykorzystaniem autoryzacji przez portale zewnętrzne np. Facebook lub inne portale 
dające możliwość takiej rejestracji. Aktualna możliwość rejestracji z wykorzystaniem jednego z portali jest 
każdorazowo widoczna w Aplikacji podczas zakładania konta Użytkownika. Wybór portali dających możliwość 
rejestracji należy do Usługodawcy. 

8. Celem dokonania rejestracji, za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik jest zobowiązany podać w formularzu 
rejestracyjnym w Aplikacji następujące dane: 
◦ pseudonim, 

◦ adres e-mail, 
◦ hasło. 

9. Użytkownik dokonując rejestracji konta, a także korzystając z Aplikacji powinien podać dane prawdziwe, 
dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. Usługodawca nie weryfikuje prawdziwości podanych danych. 
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość podanych podczas rejestracji oraz korzystania 
z Aplikacji danych, w tym danych osobowych, zarówno swoich jak i osób trzecich. W przypadku podawania 
danych osób trzecich, Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie zgody tych osób na podanie tych danych, 
w tym danych osobowych. 

III. INTEGRACJA Z INNYMI KONTAMI 

1. Użytkownik może zintegrować Aplikację ze swoim kontem na portalu społecznościowym np. Facebook lub 
innym kontem na portalu dającym możliwość takiej integracji. Integracja taka jest jednak dobrowolna i nie 
ogranicza Usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji. Aktualna możliwość integracji z wykorzystaniem 
jednego z portali jest każdorazowo widoczna w Aplikacji. Wybór portali dających możliwość integracji należy do 
Usługodawcy. 

2. Integracja, o której mowa w pkt 3.1. jest możliwa pod warunkiem zaakceptowania każdorazowego regulaminu 
Facebook lub innego portalu dającego możliwość takiej integracji, w szczególności zawartych tam zasad 
udostępniania treści i danych użytkowników, zasad bezpieczeństwa oraz ochrony praw innych osób. 

IV. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z APLIKACJI 

1. Usługodawca świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie. 
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia odrębnych regulaminów określających zasady 

korzystania z danej usługi. 



3. Użytkownicy są zobowiązani do korzystania z Aplikacji w sposób zgodny z obowiązującym prawem, 
Regulaminem, Licencją, regulaminami serwisów i regulaminami sklepów, z których Aplikacja została pobrana, a 
także z zasadami współżycia społecznego, w tym ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet i aplikacji 
mobilnych, a także z poszanowaniem praw osób trzecich i Usługodawcy. 

4. Użytkownicy są zobowiązani w szczególności do: 

◦ korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, 
◦ korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz Usługodawcy, z 

poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich (w tym prawa do prywatności) i wszelkich innych 
przysługującym im praw, 

◦ korzystania z wszelkich informacji i materiałów udostępnionych za pośrednictwem Aplikacji jedynie w 
zakresie dozwolonego użytku oraz wynikającym z Licencji. 

5. Użytkownik zobowiązany jest do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, treści 
których jawność została wyłączona, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do 
popełnienia przestępstwa, a także wypowiedzi wulgarnych lub nielicujących z powagą Usługodawcy, a także 
treści o charakterze reklamowym bez zgody Usługodawcy. 

6. Użytkownicy są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia ich praw 
w związku z korzystaniem z Aplikacji. Powiadomienie można przesłać drogą mailową na adres bok@yanosik.pl. 

7. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub Regulaminem, albo 
naruszających zasady współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Usługodawcy, 
Usługodawca może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania 
przez Użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem Usług. 

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z 
postanowieniami Regulaminu. 

V. YANOSIK ZA GRANICĄ (ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z APLIKACJI) 

1. Usługodawca zapewnia możliwość korzystania z Aplikacji poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Poza 

obszarem RP Aplikacja funkcjonuje na tych samych zasadach, co w Polsce, z zastrzeżeniem ustępów niniejszego 

punktu. 

2. Usługodawca zastrzega sobie, że niektóre funkcje Aplikacji mogą być niedostępne poza granicami kraju. 

3. Usługodawca niniejszym informuje, że ustawodawstwa państw innych niż Rzeczpospolita Polska mogą 

przewidywać sankcje za korzystanie z Aplikacji, w tym w szczególności mandaty karne. 

4. Obowiązkiem Użytkownika, który korzysta lub zamierza korzystać z Aplikacji poza terytorium RP jest zapoznanie 

się z treścią regulacji obowiązujących na terenie państwa, w którym korzysta lub zamierza korzystać z Aplikacji. 

Korzystanie z Aplikacji przy braku wiedzy ze strony Użytkownika w zakresie jej legalności w danym państwie bądź 

też korzystanie z Aplikacji przy jednoczesnej wiedzy Użytkownika o braku jej legalności w danym państwie 

odbywa się na wyłączną odpowiedzialność i ryzyko Użytkownika, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości i na 

co wyraża zgodę, akceptując niniejszy Regulamin. 

5. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności  

za niezgodne z prawem korzystanie z Aplikacji na terenie państwa innego niż Rzeczpospolita Polska, w którym 

to państwie nie dopuszcza się korzystania z tzw. antyradarów lub innych podobnych urządzeń lub aplikacji,  

na co Użytkownik wyraża zgodę poprzez akceptację Regulaminu. 

6. Usługodawca informuje, że transmisja danych niezbędna do prawidłowego funkcjonowania Aplikacji poza 

granicami RP może wiązać się z dodatkowymi opłatami wprowadzonymi przez operatora telekomunikacyjnego, 

które Użytkownik będzie musiał pokryć we własnym zakresie. 

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY 

1. Usługodawca prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Aplikacji, zapewniając poprawność 
jej działania. Usługodawca nie gwarantuje jednak stałej dostępności wszystkich funkcji Aplikacji, jak również ich 
bezbłędnego działania. 

2. Użytkownik korzysta z Aplikacji dobrowolnie, na własną odpowiedzialność. Odpowiedzialność Usługodawcy za 
ewentualne szkody powstałe w związku z korzystaniem z Aplikacji, a w szczególności brak jej funkcjonowania, 
a także nieprawidłowe funkcjonowanie wyłączona jest w możliwie najszerszym, prawnie dopuszczalnym 
zakresie. 

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia lub problemy techniczne w systemach 
teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia Użytkowników, a które uniemożliwiają lub ograniczają 
Użytkownikom korzystanie z Aplikacji i oferowanych za jej pośrednictwem Usług. Usługodawca nie ponosi 
odpowiedzialności za niezadowalającą Użytkownika jakość, wydajność, dokładność Aplikacji. 

4. W działaniu Aplikacji mogą wystąpić przerwy spowodowane przyczynami technicznymi, w szczególności 
wynikłe z konieczności konserwacji Aplikacji lub systemów obsługujących. O planowanej przerwie w działaniu 
Aplikacji, Usługodawca będzie informował poprzez zamieszczenie w Aplikacji odpowiedniej informacji. 

5. Świadczenie Usług może zostać przerwane w razie nienależytej jakości połączenia, uszkodzeń lub wad 
urządzeń telekomunikacyjnych, systemów zasilania, sprzętu komputerowego, awarii sieci telekomunikacyjnej, 
przerw w dostawie prądu lub jakiegokolwiek działania osób trzecich w trakcie transakcji. 

6. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji lub poszczególnych Usług w razie stwierdzenia 
nieprawidłowości w korzystaniu z Aplikacji, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na 



szkodę Użytkownika, Usługodawcę lub Ubezpieczyciela. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu 
czasowego zawieszenia dostępu do Aplikacji na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub 
nieprawidłowości. 

7. Korzystanie z Aplikacji w żaden sposób nie zwalnia Użytkownika z obowiązku przestrzegania przepisów ruchu 
drogowego, a Usługodawca nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za ich złamanie przez Użytkownika. 
Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za informacje przekazane za pośrednictwem Aplikacji przez 
innych Użytkowników. 

8. Usługodawca nie jest dostawcą usług transmisji danych. Koszty transmisji danych wymaganych do pobrania, 
instalacji, uruchomienia i korzystania z Aplikacji pokrywają jej Użytkownicy we własnym zakresie na podstawie 
umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innym dostawcą Internetu. Usługodawca nie ponosi 
odpowiedzialności za wysokość opłat naliczanych z tytułu wykorzystania transmisji danych niezbędnych do 
korzystania z Aplikacji. Usługodawca zaleca Użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu 
operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych. 
 

VII. ZAKOŃCZENIE KORZYSTANIA Z APLIKACJI 

1. Zarówno Użytkownikowi jak i Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług 
drogą elektroniczną w każdym czasie, bez podawania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może 
być złożone w formie pisemnej lub za pośrednictwem adresu e-mail odo@neptis.pl i jest skuteczne z chwilą 
jego doręczenia drugiej stronie. Usługodawca, wraz z momentem otrzymania oświadczenia, usunie konto 
Użytkownika. 

VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca tj. spółka NEPTIS S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-615) 
przy ul. Perkuna 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe 
Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000447152, NIP: 972-11-87-
720, telefon 510 692 959, adres mailowy: bok@yanosik.pl. 

2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia skorzystanie z poszczególnych 
Usług Aplikacji. 

3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników z zachowaniem wymogów RODO, ustawy z dnia 10 
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Rok: 2018. poz.: 1000 ze zm.), a także ustawy z dnia 18 lipca 
2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 123 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 
lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tj. Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, ze zm.). 

4. Administrator zapewnia stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 
bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich 
nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. 

5. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały uregulowane w Polityce Prywatności Yanosik.pl/polityka-
prywatnosci. 

 

IX. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA  
1. Wszelkie prawa do Aplikacji, w tym do różnych jej funkcjonalności, w całości i we fragmentach, w szczególności 

do elementów tekstowych, graficznych, multimedialnych oraz elementów aplikacji programistycznych 
generujących i obsługujących Aplikację, w tym prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej 
oraz wszelkie wymagane w danej sytuacji prawa pochodne (licencje) przysługują Usługodawcy.  

2. Z chwilą pobrania Aplikacji oraz akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, Usługodawca udziela Użytkownikowi 
licencji niewyłącznej na korzystanie z Aplikacji zgodnie z jej przeznaczeniem („Licencja”). Licencja jest 
nieprzenoszalna i zostaje udzielona na czas korzystania przez Użytkownika z Aplikacji zgodnie z jej 
przeznaczeniem i w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.  

3. Licencja, o której mowa w ust. 2 powyżej nie upoważnia Użytkownika do udzielania dalszych licencji. 
4. Przekazywanie osobom trzecim treści zawartych w Aplikacji dopuszczalne jest wyłącznie przy wykorzystaniu 

narzędzi zawartych w Aplikacji i przeznaczonych do tego celu. 
5. Użytkownik nie jest uprawniony do działań wykraczających poza zakres Licencji, w szczególności do dekompilacji 

i dezasemblacji oprogramowania funkcjonującego w ramach Aplikacji ani odtwarzania jego kodu źródłowego. 
6. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub 

rozpowszechniać Aplikacji, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać jej w 
systemach i sieciach komputerowych, systemach dystrybucji aplikacji mobilnych lub jakichkolwiek innych 
systemach teleinformatycznych. 

7. W razie naruszenia przez Użytkownika zasad korzystania z Aplikacji lub warunków udzielonej Licencji, 
Usługodawca będzie uprawniony do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Aplikacji oraz cofnięcia udzielonej 
Licencji na korzystanie z Aplikacji. Powyższe nie uchybia prawu Usługodawcy do podjęcia innych stosownych i 
prawem przewidzianych działań w związku z dokonanym naruszeniem. 
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X. REKLAMACJE 

1. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Aplikacji oraz ze świadczeniem za jej pośrednictwem Usług, 
a także pytania dotyczące korzystania z Aplikacji należy kierować do Usługodawcy na adres poczty 
elektronicznej reklamacje@yanosik.pl. 

2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści: nazwę i model urządzenia mobilnego, aktualną wersję systemu 
teleinformatycznego zainstalowanego na urządzeniu, dokładny opis i powód reklamacji. Ponadto reklamacja 
może zawierać nick Użytkownika. Odpowiedź na reklamację zostanie skierowana na adres mailowy, z którego 
została otrzymana. Jeżeli zgłaszający reklamację chce, aby odpowiedź na reklamację została doręczona na 
inny adres mailowy, powinien zastrzec to w treści wiadomości. 

3. W terminie 14 dni od dnia jej otrzymania Usługodawca rozpatruje reklamację oraz informuje Użytkownika o 
wyniku jej rozpatrzenia. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia 
Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do Użytkownika o jej uzupełnienie. Czas udzielania 
dodatkowych wyjaśnień przez Użytkownika może przedłużyć okres rozpatrywania reklamacji, o ile wyrazi on na 
to zgodę w trakcie procesu reklamacyjnego. 

4. Skorzystanie przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 
ma charakter dobrowolny. 

5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika, będącego konsumentem, z 
pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych 
procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników 
konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, 
Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

◦ http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php 
◦ http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 
◦ http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php. 

6. Użytkownik, będący konsumentem, może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między 
Użytkownikiem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika 
konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. 
Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). 

XI. PORÓWNYWARKA OFERT UBEZPIECZENIOWYCH 

1. W celu skorzystania przez Użytkownika z Usługi Porównywarki ofert ubezpieczeniowych – Użytkownik musi 
wyrazić odpowiednie zgody oraz podać wymagane dane. 

2. Użytkownik może zapoznać się z kalkulacjami składki ubezpieczeniowej, które zostały dla niego przygotowane 
przez współpracujące z Usługodawcą Towarzystwa Ubezpieczeniowe w zakładce „OC/AC” 

3. Po wybraniu interesującej go oferty, Użytkownik, na ścieżce zakupowej, potwierdza prawidłowość danych 
wykorzystanych do sporządzenia oferty zawarcia umowy ubezpieczenia, w tym potwierdza dane 
Ubezpieczającego i Ubezpieczonych oraz dane pojazdu i okres ubezpieczenia. 

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzenia stosownej 
korekty za pomocą udostępnionego na ścieżce zakupowej interfejsu. poprzez naciśnięcie przycisku 
potwierdzającego dokonuje akceptacji zaproponowanej składki ubezpieczenia uprzednio zaznaczając 
wymagane na ścieżce zgody i oświadczenia. 

5. Użytkownik bezpośrednio po rozpoczęciu korzystania z Usługi Porównywarki Ofert Ubezpieczeniowych, a 
zatem przy wykonaniu przez Agenta Ubezpieczeniowego pierwszej Czynności Agencyjnej, zostanie 
poinformowany przez Agenta Ubezpieczeniowego w sposób jasny i zrozumiały o: 
◦ firmie, pod którą wykonuje działalność agencyjną, oraz adresie siedziby, 
◦ wpisie do rejestru agentów ubezpieczeniowych i sposobie sprawdzenia wpisu do rejestru, 
◦ posiadanych akcjach albo udziałach zakładu ubezpieczeń uprawniających co najmniej do 10% głosów na 

walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu wspólników oraz, w przypadku agenta ubezpieczeniowego 
będącego osobą prawną, o akcjach lub udziałach agenta ubezpieczeniowego posiadanych przez zakład 
ubezpieczeń, uprawniających co najmniej do 10% głosów na walnym zgromadzeniu albo zgromadzeniu 
wspólników, 

◦ działalności Agenta Ubezpieczeniowego na rzecz jednego, czy wielu zakładów ubezpieczeń, a w 
przypadku, gdy Agent będzie umocowany do działania na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń, 
na żądanie Użytkownika jest on zobowiązany do udzielenia informacji także o nazwach zakładów 
ubezpieczeń, na rzecz których wykonuje działalność agencyjną, 

◦ danych Ubezpieczyciela, na rzecz którego działa Agent Ubezpieczeniowy, 
◦ treści pełnomocnictwa udzielonego Agentowi Ubezpieczeniowemu przez Ubezpieczyciela, 

upoważniającego do  dokonywania Czynności Agencyjnych, zawierającego informacje obejmujące zakres 
działalności Agenta Ubezpieczeniowego ze wskazaniem działu i grup ubezpieczeń, wysokość maksymalnej 
sumy ubezpieczenia, na jaką Agent Ubezpieczeniowy może zawrzeć jedną umowę ubezpieczenia, a także 
obszar działalności Agenta Ubezpieczeniowego. 

6. Złożone oferty zawarcia Umowy ubezpieczenia mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu 
Kodeksu cywilnego. 

7. Użytkownik bezpośrednio po wyrażeniu woli związania się Umową ubezpieczenia zostanie poinformowany w 
sposób jasny i zrozumiały o: 
◦ nazwie, adresie siedziby Ubezpieczyciela, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą 

Ubezpieczyciela, a także numerze, pod którym Ubezpieczyciel został zarejestrowany, a w przypadku gdy 



działalność Ubezpieczyciela wymaga uzyskania zezwolenia - danych dotyczących instytucji udzielającej 
zezwolenia; 

◦ istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu; 
◦ cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, w tym opłaty i podatki; 

◦ zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia; 
◦ kosztach oraz terminie i sposobie świadczenia usługi; 
◦ prawie oraz sposobie odstąpienia od umowy albo wskazaniu, że prawo takie nie przysługuje, oraz 

wysokości ceny lub wynagrodzenia, które Użytkownik jest obowiązany zapłacić w przypadku odstąpienia 
od Umowy po rozpoczęciu świadczenia Usługi; 

◦ dodatkowych kosztach ponoszonych przez Użytkownika wynikających z korzystania ze środków 
porozumiewania się na odległość, jeżeli mogą one wystąpić; 

◦ terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie lub wynagrodzeniu mają charakter wiążący; 
◦ minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta Umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe; 
◦ miejscu i sposobie składania reklamacji; 
◦ możliwości pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających z umowy; 

◦ prawie wypowiedzenia umowy oraz skutkach tego wypowiedzenia, w tym karach umownych; 
◦ istnieniu funduszu gwarancyjnego lub innych systemów gwarancyjnych, jeżeli takie istnieją; 
◦ języku stosowanym w relacjach przedsiębiorcy z Użytkownikiem; 

◦ prawie właściwym państwa, które stanowi podstawę dla stosunków Ubezpieczyciela z Użytkownikiem 
przed zawarciem umowy na odległość oraz prawie właściwym do zawarcia i wykonania umowy; 

◦ sądzie właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy. 
8. Użytkownik przed wskazaniem danych innych osób powinien uzyskać ich zgodę na przekazanie danych 

Usługodawcy i Ubezpieczycielowi oraz ponosi pełną odpowiedzialność za skutki niedopełnienia tego 
obowiązku. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały 
zamieszczone w Aplikacji bez ich wiedzy i zgody. 

9. Zawarcie Umowy ubezpieczenia następuje poprzez wybór przez Użytkownika jednej z otrzymanych ofert, 
przejście przez całą ścieżkę zakupową oraz wybranie przycisku potwierdzającego przejście do płatności. Przy 
zawarciu Umowy ubezpieczenia, Ubezpieczyciel jest reprezentowany przez Agentów Ubezpieczeniowych. 

10. Opłacenie składki następuje poprzez wybranie stosownej opcji dostępnej na ścieżce zakupowej. Rozliczenia 
transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej 
nadzorowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego . W chwili płatności Użytkownik musi zapewnić środki w 
kwocie stanowiącej przynajmniej równowartość składki ubezpieczeniowej. 

11. Po zawarciu Umowy ubezpieczenia Użytkownik otrzymuje Polisę, na wskazany przez siebie adres e-mail, 
potwierdzającą zawarcie Umowy ubezpieczenia. 

12. Użytkownik może odstąpić od Umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu 
Umowy ubezpieczenia lub od dnia potwierdzenia informacji, o których mowa w pkt 11.2 Regulaminu, jeżeli jest 
to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane. 
Oświadczenie powinno zostać złożone pisemnie i wysłane na adres siedziby Ubezpieczyciela podany w Polisie. 

13. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie, a także w Umowie ubezpieczenia, do Umowy ubezpieczenia 
zastosowanie mają postanowienia ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 
2016 roku, poz. 2060 ze zm.). 

XII. ZMIANA I DOSTĘP DO REGULAMINU 

1. Usługodawca ma prawo do zmiany Regulaminu. 
2. Usługodawca informuje Użytkowników o zmianie Regulaminu przy starcie Aplikacji, wyświetlając treść 

zmienionego Regulaminu i prosząc Użytkowników o złożenia oświadczenia, że zapoznali się z Regulaminem i 
akceptują jego postanowienia. 

3. W przypadku, gdy Użytkownik nie wyraża zgody na zmianę Regulaminu ma prawo do wypowiedzenia umowy o 
świadczenie usług elektronicznych. Umowa o świadczenie usług elektronicznych ulega rozwiązaniu z 
momentem uzyskania przez Usługodawcę informacji o wypowiedzeniu umowy przez Użytkownika. 

4. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik nie może korzystać z Aplikacji na 
dotychczasowych zasadach. Usługodawca, wraz z momentem otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu 
umowy, niezwłocznie usunie konto Użytkownika. 

5. Usługodawca zapewnia dostęp do Regulaminu za pośrednictwem Aplikacji w taki sposób, że możliwe jest jego 
pobranie, utrwalenie oraz wydrukowanie. 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w 
szczególności Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 459 ze zm.), RODO, ustawy z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Rok: 2018. poz.: 1000), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o 
świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 
r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 683), ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 
ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1170 ze zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o 
pośrednictwie ubezpieczeniowym ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2077 ze zm.), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o 
prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 880 ze zm.), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. 



Prawo Telekomunikacyjne (tj. Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800, ze zm.) 

 

 

 
 


