
  

 

Regulamin Programu Teleopieki Kardiologicznej 
 

Organizator Programu  
1. Organizatorem Programu Teleopieki Kardiologicznej, zwanego dalej „Programem” jest  

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Topiel 12, 00-342 

Warszawa, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025443; NIP 527-10-02-574 (dalej: Nationale-Nederlanden). 

Ubezpieczyciel 

2. Ubezpieczycielem w ramach Programu jest AGA International S.A. Oddział w Polsce z siedzibą przy 

ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa; zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000189340, NIP 107-00-00-164, 

(dalej: AGA International). 

Cel Programu  
3. Celem Programu jest umożliwienie uczestnikom Programu przystąpienia do ubezpieczenia Teleopieki 

Kardiologicznej i skorzystania ze świadczeń dostarczanych przez Ubezpieczyciela - AGA International za 

pośrednictwem Mondial Assistance sp. z o.o. (dalej: Centrum operacyjne) oraz Telemedycyny Polska S.A. 

(dalej: Świadczeniodawca). 

4. Przedmiotem ubezpieczenia jest organizacja i pokrycie kosztów Teleopieki Kardiologicznej przez Centrum 

operacyjne w przypadku zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego opisanego w Ogólnych warunkach 

Ubezpieczenia Teleopieki Kardiologicznej. 

5. Szczegółowy zakres świadczeń oraz zasady korzystania z Teleopieki Kardiologicznej wskazane są w Ogólnych 

warunkach ubezpieczenia Teleopieki Kardiologicznej, które zamieszczone są na stronie www.nn.pl. 

6. Udział w Programie jest bezpłatny. 

 
Przystąpienie do Programu  

7.  Do Programu mogą przystąpić klienci: 

a) którzy podpiszą wniosek o zawarcie umowy dodatkowej na wypadek poważnych chorób – bez nowotworów 
w okresie od 14.09.2015 r. do 31.12.2015 r. 
b) wobec których odpowiedzialność Nationale-Naderlanden z tytułu umowy dodatkowej na wypadek 

poważnych chorób – bez nowotworów rozpocznie się najpóźniej do31.01.2016 r. 

8. Uczestnik Programu zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową na okres 24 miesięcy licząc od 7. dnia od dnia 

rozpoczęcia odpowiedzialności Nationale-Nederlanden z tytułu umowy dodatkowej na wypadek poważnych 

chorób – bez nowotworów. 

9. Świadczenia Teleopieki Kardiologicznej będą realizowane przez okres do 6 miesięcy począwszy od godziny 

00.00 dnia następnego po dniu, w którym uczestnik Programu otrzymał od Świadczeniodawcy zestaw 

Teleopieki Kardiologicznej. 

10. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z przystąpieniem do Ubezpieczenia Teleopieki Kardiologicznej i 

następuje poprzez złożenie pisemnej deklaracji przystąpienia do Programu. 

11. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest złożenie oświadczenia obejmującego zgodę na przetwarzanie 

danych osobowych przez Nationale-Nederlanden, AGA International oraz Świadczeniodawcę w celach 

związanych z udzielaną ochroną ubezpieczeniową i realizacją świadczeń. Wyrażenie powyższej zgody jest 

dobrowolne, ale niezbędne do dokonania zgłoszenia do ubezpieczenia i realizacji świadczeń z tytułu 

Ubezpieczenia Teleopieki Kardiologicznej. 

12. Przystąpienie do Programu będzie oznaczało, że uczestnik Programu zapoznał się z postanowieniami 

niniejszego Regulaminu oraz Ogólnymi warunkami ubezpieczenia Teleopieki Kardiologicznej i zaakceptował je. 

 



 

 

Wygaśnięcie prawa do świadczeń assistance  
13. Prawo do świadczeń z Ubezpieczenia Teleopieki Kardiologicznej w stosunku do danego uczestnika Programu 

wygasa:  

a. z końcem ostatniego dnia Okresu ochrony ubezpieczeniowej z tytułu Ubezpieczenia Teleopieka 

Kardiologiczna, 

b. z dniem rozwiązania bądź wygaśnięcia umowy dodatkowej na wypadek poważnych chorób – bez 

nowotworów, 

c. z dniem rozwiązania lub wygaśnięcia umowy grupowego ubezpieczenia Teleopieki Kardiologicznej 

zawartej pomiędzy Nationale-Nederlanden i AGA International w zakresie Teleopieki Kardiologicznej. 

14. W przypadku wygaśnięcia prawa uczestnika Programu do korzystania ze świadczeń assistance z przyczyn 

wskazanych w pkt 13 c) uczestnik Programu zostanie poinformowany w formie pisemnej. 

 
Postanowienia końcowe  

15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 14.09.2015 r. 

16. Informacja o wszelkich zmianach Regulaminu mających wpływ na prawa uczestników Programu, o wygaśnięciu 

Programu oraz o zmianie Ogólnych warunków ubezpieczenia Teleopieki Kardiologicznej zostanie przesłana 

uczestnikom Programu oraz zostanie umieszczona na stronie www.nn.pl 

17. Wszelkie roszczenia związane z realizacją świadczeń w ramach ubezpieczenia Teleopieka Kardiologiczna, 

uczestnik Programu zobowiązany jest zgłaszać bezpośrednio do Ubezpieczyciela: 

a. Pisemnie: 

AGA International S.A. Oddział w Polsce 

ul. Domaniewska 50 b 

02-672 Warszawa 

b. Telefonicznie: 22 591 95 86 lub 22 281 95 86 

c. E-mailem: reklamacje@mondial-assistance.pl 

 
Dane osobowe  

18. Dane osobowe uzyskane od uczestników Programu będą gromadzone i wykorzystywane przez Organizatora, 

Ubezpieczyciela oraz Świadczeniodawcę wyłącznie w celach związanych z udziałem w Programie (zgłoszenie do 

ubezpieczenia, realizacja świadczeń wynikających z umowy ubezpieczenia), zgodnie z przepisami ustawy o 

ochronie danych osobowych. 

19. Administratorami danych osobowych uczestników Programu są: 

a) Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna, ul. Topiel 12, Warszawa,  
b) AGA International S.A. Oddział w Polsce, ul. Domaniewska 50 b, Warszawa, 
c) Telemedycyna Polska S.A. z siedzibą w Katowicach (40-142) przy ul. Modelarskiej 12. 

20. Każdy uczestnik Programu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 


