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REGULAMIN  

ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ  

PRZEZ PHINANCE S.A. 

 

§ 1  

1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Phinance S.A. z siedzibą w 
Poznaniu, zwaną dalej Phinance, ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, zwany dalej 
Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.  

2. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki Świadczenia usług drogą elektroniczną przez Phinance za 
pośrednictwem Portalu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.  

3. Korzystanie z Portalu jest możliwe po zawarciu przez Klienta z Phinance umowy o Świadczenie usług drogą 
elektroniczną.  

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą Aktywacji Profilu Klienta, bez 
konieczności sporządzenia odrębnej umowy. 

5. Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną może zawrzeć wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do 
czynności prawnych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 

6. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień. 

7. Korzystanie z Portalu nie wiąże się dla Klienta z żadnymi dodatkowymi opłatami, poza opłatami pobieranymi 
przez operatorów środków porozumiewania się na odległość (dostawcy Internetu, operatorzy telefoniczni, etc.). 

8. W wypadku, w którym korzystanie z Portalu wymaga podania przez Klienta określonych danych, Klient 
zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za 
wszelkie skutki wynikłe z podania przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, wyłączną i całkowitą 
odpowiedzialność ponosi Klient. 

9. Phinance nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta z Portalu w sposób sprzeczny z 
postanowieniami Regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 

10. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci 
elektronicznej, stosuje się przepisy: 

a) Kodeksu cywilnego,  

b) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,  

c) Ustawy o ochronie danych osobowych,  

d) Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, 

e) Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,  

f) Ustawy o prawach konsumenta 

 

§ 2  

Pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 

1) Phinance – Phinance S.A. z siedzibą i adresem w Poznaniu, przy ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań zarejestrowana 
w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez  Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, 
VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000312494, o kapitał zakładowy: 500 000 zł opłaconym w całości, 
posiadająca nadany nr NIP: 778-14-02-894 oraz REGON: 634382858, 

2) Aktywacja Profilu Klienta – przypisanie danemu Klientowi dostępnej wyłącznie dla tego Klienta (po zalogowaniu) 
funkcjonalności Portalu, umożliwiającej temu Klientowi korzystanie z usług dostępnych w ramach Portalu, z 
zastrzeżeniem postanowienia § 9 ust. 6 Regulaminu; 

3) Cookies - niewielkie informacje tekstowe, wysłane przez Portal i zapisywane na twardym dysku komputera 
Klienta, które Portal może odtworzyć przy każdym połączeniu się z nim przez komputer Klienta; 

4) Doradztwo - nieodpłatne doradztwo inwestycyjnego świadczone przez Phinance w zakresie dystrybułowanych 
przez niego jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych polegające na opracowywaniu i przekazywaniu 
Klientowi pisemnej rekomendacji, przygotowanej w oparciu o potrzeby i sytuację Klienta, dotyczącą nabycia, 
zbycia lub innych zleceń związanych z uczestnictwem w funduszu w zakresie określonych jednostek uczestnictwa 
lub tytułów uczestnictwa funduszy albo powstrzymania się od nabycia,  

5) Hasło – przypisany do danego loginu ciąg znaków służących autoryzacji dostępu do Profilu Klienta; 

6) Kalkulacja składki - wyliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej; 

7) Klient – osoba fizyczna, korzystająca z Portalu lub z usług, do których dostęp umożliwia Portal; 
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8) Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02); 

9) Konsultant telefoniczny – działająca w imieniu Phinance osoba, posiadająca uprawnienia do wykonywania 
czynności agencyjnych w rozumieniu ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, z którą Klient może 
skontaktować się w drodze telefonicznej, asystująca Klientowi przy korzystaniu przez Klienta z usług dostępnych 
w ramach Portalu; 

10) Jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oznacza jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych 
otwartych oraz specjalistycznych funduszach inwestycyjnych otwartych, a także subfunduszach wydzielonych w 
ramach tych funduszy 

11) Login – indywidualne, przypisane do Klienta oznaczenie identyfikujące Klienta, umożliwiające Klientowi dostęp 
do Profilu Klienta; 

12) Logowanie / zalogowanie – uzyskanie przez Klienta dostępu do Profilu Klienta, do którego dochodzi poprzez 
wpisanie przez Klienta loginu oraz podanie prawidłowego hasła; 

13) OWU (Ogólne Warunki Ubezpieczenia)/SWU (Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia) - wzorzec umowny w 
rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu Cywilnego, to jest postanowienia wydane przez ubezpieczyciela, stanowiące 
integralną część umowy ubezpieczenia i regulujące m.in. tryb zawarcia i rozwiązania danej umowy ubezpieczenia, 
zakres ubezpieczenia i inne warunki  ochrony ubezpieczeniowej, prawa i obowiązki stron umowy ubezpieczenia 
oraz ubezpieczonego, a także sposób wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela; 

14) Profil Klienta – funkcjonalność Portalu, do której ma dostęp wyłącznie Klient, który dokonał Aktywacji Profilu 
Klienta, uzyskując do niego wyłączny dostęp, po zalogowaniu. Dostęp do usług w ramach Portalu możliwy jest 
wyłącznie za pośrednictwem Profilu Klienta, po zalogowaniu do tego Profilu; 

15) Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności 
do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, 
zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się; 

16) Polisa - dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia; 

17) Portal – Serwis Internetowy, udostępniany Klientowi przez Phinance za pośrednictwem strony internetowej 
www.extranet.pl, po wyrażeniu przez Klienta zgody na świadczenie usług drogą elektroniczną, umożliwiający 
zawieranie przez Klientów umów ubezpieczenia a także pozyskiwanie przez Klientów informacji i korzystanie 
przez nich z innych usług dotyczących zawartych umów ubezpieczenia; 

18) RODO – oznacza  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) 

19) Świadczenie usług drogą elektroniczną - wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych 
za pomocą systemów teleinformatycznych, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są 
transmitowane za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu Prawa telekomunikacyjnego; 

20) Ubezpieczający – strona umowy ubezpieczenia - osoba fizyczna lub podmiot, zawierająca umowę ubezpieczenia 
oraz zobowiązana do zapłaty składki ubezpieczeniowej; 

21) Ubezpieczony – osoba lub podmiot, której życie, zdrowie lub majątek zostaje objęte ochroną na podstawie 
umowy ubezpieczenia; 

22) Ubezpieczyciel (Zakład Ubezpieczeń) – przedsiębiorca prowadzący działalność ubezpieczeniową, to jest 
działalność gospodarczą polegającą na wykonywaniu czynności związanych z oferowaniem i udzielaniem ochrony 
na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowych; Strona zawieranych w zakresie prowadzonej przez 
siebie działalności Umów ubezpieczenia; 

23) Ustawa o działalności ubezpieczeniowej – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej i 
reasekuracyjnej Dz.U.2017.1170 t.j. z dnia 2017.06.20), 

24) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 
(Dz.U.2016.922 t.j. z dnia 2016.06.28), 

25) Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym – ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym 
(Dz.U.2016.2077 t.j. z dnia 2016.12.20), 

26) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą 
elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j. z dnia 2017.06.24), 

27) Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną – umowa określająca warunki świadczenia drogą elektroniczną 
przez Phinance na rzecz Klienta usług związanych z zawieraniem i wykonywaniem Umów ubezpieczenia, 

28) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j. z 
dnia 2017.03.30). 

 

§ 3 
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1. Portal prowadzony jest przez Phinance, który prowadzi działalność m.in. w zakresie pośrednictwa 
ubezpieczeniowego w rozumieniu Ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym. W zakresie tej działalności 
współpracuje z więcej niż jednym zakładem ubezpieczeń, w każdym z dwóch działów ubezpieczeń określonych w 
Ustawie o działalności ubezpieczeniowej.  

2. Korzystanie z Portalu nie wiąże się dla Klienta z żadnymi dodatkowymi opłatami poza opłatami pobieranymi przez 
operatorów środków porozumiewania się na odległość (dostawcy Internetu, operatorzy telefoniczni, etc.) 

3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym, treści nieprawdziwych 
lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających wirusy lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub 
uszkodzenia systemów komputerowych. 

4. W wypadku, w którym korzystanie z Portalu wymaga podania przez Klienta określonych danych, Klient 
zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających w błąd. Za 
wszelkie skutki wynikłe z podania przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych, wyłączną i całkowitą 
odpowiedzialność ponosi Klient. 

5. Phinance zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Portalu na czas niezbędny do przeprowadzenia prac 
technicznych, serwisowych lub mających na celu usunięcie powstałych zagrożeń i nieprawidłowości. 

6. Zawieszenie funkcjonowania portalu może nastąpić również z jakichkolwiek innych przyczyn, w szczególności 
niezależnych od Phinance i leżących przykładowo po stronie dostawców usług teleinformatycznych bądź 
będących wynikiem siły wyższej. 

7. Phinance nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Portalu, o którym mowa 
powyżej. 

8. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Phinance nie 
odpowiada za szkody powstałe w związku z korzystaniem z Portalu bądź niemożnością jego użytkowania lub w 
związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w operacji lub 
przekazie, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu. 

9. Phinance nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez Klienta z Portalu w sposób sprzeczny z 
postanowieniami Regulaminu. 

10. Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem strony extranet.phinance.pl w sposób 
umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym 
posługuje się osoba korzystająca z Portalu. 

 

§ 4 

1. Aby możliwe było bezpieczne i niezakłócone korzystanie z Portalu, sprzęt komputerowy, z którego korzysta Klient 
powinien spełniać następujące wymagania techniczne : 

1) Posiadać połączenie z siecią Internet; 

2) Być wyposażony w przeglądarkę internetową umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera 
dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę www. – w 
wersji Microsoft Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.0, Opera 9.0 lub w wersjach wyższych; 

3) Mieć włączoną opcję obsługi plików typu Cookies oraz Java Script; 

2. Ponadto, aby możliwe było bezpieczne i niezakłócone korzystanie z Portalu Klient powinien: 

1) przestrzegać zasad bezpiecznego użytkowania internetu; 

2) używać programów antywirusowych oraz zapór sieciowych (firewall) i na bieżąco je aktualizować. 

3. Świadczenie usług drogą elektroniczną, po zalogowaniu do Portalu odbywa się z wykorzystaniem protokołu https. 

4. Wyłączenie obsługi plików Cookies nie blokuje korzystania z usług portalu, ale może powodować utrudnienia w 
połączeniu z serwerem portalu, w tym wykonywaniu zleceń. W takim wypadku Phinance nie ponosi 
odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu braku aktywnej obsługi plików typu Cookies przez sprzęt 
komputerowy wykorzystywany przez Klienta. 

5. Klient może w każdym momencie zakończyć korzystanie z usługi dostępnej w ramach Portalu poprzez czynność 
wylogowania się z Portalu bądź opuszczenie strony internetowej, za pośrednictwem której możliwy jest dostęp 
do Portalu. 

 

§ 5  

Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż z uwagi na publiczny charakter sieci Internetowej, za 
pośrednictwem której odbywa się korzystanie z Portalu, korzystanie z usług świadczonych przez Phinance drogą 
elektroniczną wiąże się z ryzykami właściwymi dla tego rodzaju kanałów teleinformatycznych – w szczególności 
działania wirusów, Trojanów, etc. 
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§ 6 

1. W celu dokonania Aktywacji Profili Klienta należy uruchomić stronę internetową www.extranet.phinance.pl i w 
aktywnym polu znajdującym się w części „Załóż Konto” wpisać adres poczty elektronicznej lub nr PESEL i przejść 
dalej. 

2. Następnie należy wypełnić „Formularz rejestracyjny” danymi osobowymi, nadać hasło do Profilu Klienta (min 8 
znaków w tym jedna wielka litera, jedna cyfra i jeden znak specjalny), zaakceptować postanowienia Regulaminu i 
wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Phinance. Na podany adres poczty elektronicznej Klient 
otrzymuje link aktywacyjny, którego kliknięcie Aktywuje Profil Klienta. 

3. Logowanie do Profilu Klienta odbywa się poprzez wpisanie przypisanego do Klienta loginu oraz podanie 
przypisanego do loginu prawidłowego Hasła. 

4. Hasło Klient powinien przechowywać w bezpiecznym miejscu i nie udostępniać go osobom nieuprawnionym. 
Wszystkie czynności dokonane po prawidłowym zalogowaniu do Profilu Klienta uznaje się za czynności dokonane 
przez Klienta, chyba że do zalogowania się nieuprawnionej osoby do Profilu Klienta doszło z winy Phinance. 
Phinance nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane udostępnieniem przez Klienta 
loginu i hasła osobom nieuprawnionym. 

5. Trzykrotne wpisanie niepoprawnego Hasła powoduje zablokowanie Profilu Klienta na 24h. Ewentualne 
wcześniejsze odblokowanie konta odbywa się po kontakcie z Klienta z Service Center Phinance S.A.. Po 
identyfikacji Klienta zostaje wysłany ponowny link aktywacyjny gdzie Klient podaje nowy login i Hasło, co 
automatycznie powoduje wygaśnięcie dotychczasowego loginu i Hasła. 

6. W celu pełnego korzystania z wszystkich usług dostępnych w Portalu niezbędne jest spotkanie Klienta z 
współpracownikiem Phinance w celu wypełnienia druku osobistej analizy finansowej na podstawie którego, 
Klient zostanie wprowadzony do dedykowanego systemu informatycznego Phinance i wykonana zostanie analiza 
jego sytuacji majątkowej w celu przedstawienia indywidualnej oferty produktów finansowych. 

 

§ 7 

1. Usługi dostępne w ramach Portalu są usługami świadczonymi drogą elektroniczną. 

2. Dostęp do usług w ramach Portalu możliwy jest wyłącznie po zalogowaniu do Profilu Klienta. 

3. Transfer danych osobowych oraz innych informacji przekazywanych przez Klienta Phinance za pośrednictwem 
Portalu a także proces autoryzacji Klienta są chronione za pomocą bezpiecznego, szyfrowanego połączenia z 
użyciem protokołu https. Phinance dołożył wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych danych. 

4. W ramach Portalu Phinance wykonuje działalność jako 

a) pośrednik ubezpieczeniowy wpisany do rejestru pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez 
Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem: 11142156/A; 

b) dystrybutor jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjny na podstawie decyzji Komisji Nadzoru 
Finansowego, numer DFI/I/4031/19/36/15/16/U/AS  

c) pośrednik kredytu hipotecznego, wpisany do rejestru pośredników hipotecznych prowadzonego przez 
Komisję Nadzoru Finansowego, pod numerem: RPH000812 

5. Portal umożliwia skorzystanie przez Klienta z następujących funkcjonalności: 

1) Zawarcie umowy ubezpieczenia na życie; 

2) Zawarcie umowy ubezpieczenia majątkowego 

3) Świadczenie na rzecz Klienta usługi Doradztwa; 

4) Przeprowadzenie kalkulacji raty kredytu hipotecznego; 

5) Przeprowadzenie kalkulacji składki ubezpieczenia na życie; 

6) Przeprowadzenie kalkulacji wartości inwestycyjni długoterminowej; 

7) Dostęp do informacji o umowach zawartych przez Klienta za pośrednictwem Phinance; 

8) Dostęp do treści edukacyjnych o rynku finansowym i umowach finansowych. 

 

§ 8  

1. W ramach zawartej w Portalu aplikacji PhiWniosek Klient ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia na 
życie z Zakładami Ubezpieczeń. Zasady zawierania umów ubezpieczenia na życie zawiera „Regulamin 
zawierania umów ubezpieczenia drogą elektroniczną za pośrednictwem Phinance S.A.” dostępny w aplikacji 
PhiWniosek. 
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2. W ramach zawartej w Portalu aplikacji PhiSender Klient ma możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia 
majątkowego z Zakładami Ubezpieczeń. Zasady zawierania umów ubezpieczenia na życie zawiera „Regulamin 
zawierania umów ubezpieczenia drogą elektroniczną za pośrednictwem Phinance S.A.” dostępny w aplikacji 
PhiWniosek. 

3. W ramach zawartej w Portalu aplikacji PhiAnkieta Phinance świadczy na rzecz Klientów usługę Doradztwa. W 
celu skorzystania z usługi Doradztwa należy odpowiedzieć na zawarte w ankiecie odpowiedniości pytania 
weryfikujące czy usługa Doradztwa jest dla niego odpowiednia i adekwatna. 

4. W ramach dostępnych w portalu kalkulatorów Klient może przeprowadzić kalkulacje: 

a) wysokości raty kredytu hipotecznego, w tym celu w kalkulatorze należy podać 

• kwotę kredytu 

• czas spłaty 

• wysokość oprocentowania 

• oraz podać czy wysokość rat ma być stała czy malejąca 

b) wysokość oszczędności w ramach inwestycji długoterminowej, podając 

• okres wpłat 

• okres inwestowania 

• wiek Klienta: 

• składka: 

• częstotliwość składki 

c) wysokość składki ubezpieczenia na życie, podając w tym celu 

• sumę ubezpieczenia 

• wiek Klienta 

• okres ubezpieczenia 

• czy suma ubezpieczenia ma być stała czy malejąca 

• płeć 

• datę urodzenia: 

• datę rozpoczęcia ochrony 

• rok zakończenia ochrony 

• miesięczne zarobki netto 

4. W Portalu Klient otrzymuje dostęp do informacji o warunkach umów finansowych (ubezpieczenia, kredytu, 
inwestycyjnych) zawartych za pośrednictwem Phinance. 

5. W Portalu Phinance zamieszcza filmy edukacyjne odnośnie rynku finansowego oraz warunkach istniejących na 
rynku umów finansowych. 

 

§ 9 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Phinance Spółka Akcyjna, z siedzibą i adresem w Poznaniu, przy 
ul Ratajczaka 19, (61-814) Poznań. Możesz się skontaktować z Phinance wykorzystując następujące dane 
kontaktowe: 

• numer telefonu 0 616 639 939,  

• adres e-mail: klient@phinance.pl.  

2. W sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych Phinance przesyłając maila na adres iod@phinance.pl.  

3. Twoje dane osobowe przetwarzamy: 

• w celu wykonywania na Twoją rzecz czynności obsługi finansowej poprzez przeprowadzania periodycznych 
analiz Twojej sytuacji finansowej i majątkowej oraz zawartych przez Ciebie umów finansowych (umów 
ubezpieczenia, kredytu, pożyczki, produktów inwestycyjnych itd.), a także przedstawianie Tobie 
indywidualnej, dostosowanej do Twoich potrzeb i wymagań, oferty umów finansowych (podstawa prawna 
art. 6 ust 1 pkt a) RODO – zgoda na przetwarzanie), przez czas niezbędny do przeprowadzenia analizy i 
przygotowania indywidualnej ofert produktów finansowych. 

• jeśli zawarłeś za naszym pośrednictwem umowę finansową (ubezpieczenia, kredytu, pożyczki, o prowadzenie 
IKZE/IKE itd.) przetwarzamy Twoje dane osobowe, w celu administracyjnej obsługi zawartej umowy 

mailto:klient@phinance.pl
mailto:iod@phinance.pl
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(podstawa prawna art. 6 ust 1 pkt a) RODO – na podstawie Twojej zgody na przetwarzanie), przez czas 
trwania zawartej umowy finansowej oraz po jej zakończeniu przez okres po którym przedawniają się 
roszczenia z danej umowy. 

• w celu świadczenie w portalu Extranet usług drogą elektroniczną na Twoją rzecz (podstawa prawna art. 6 ust 
1 pkt. b) RODO – na podstawie umowy, której jesteś stroną), przez czas wykonywania umowy o świadczenie 
usług drogą elektroniczną, a także po jej rozwiązaniu przez okres po którym przedawniają się roszczenia z tej 
umowy. 

• jeśli pośredniczymy w zawarciu przez Ciebie umowy ubezpieczenia to przetwarzamy Twoje dane w celu 
przeprowadzania badania Twoich potrzeb i wymagań w zakresie ochrony ubezpieczeniowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej (na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO – ponieważ jest to niezbędne do wykonania 
ciążącego na nas obowiązku prawnego), przez czas niezbędny do zawarcia danej umowy, oraz po jej 
zakończeniu przez okres po którym przedawniają się roszczenia z danej umowy. 

• jeśli świadczymy na Twoją rzecz usługę nieodpłatnego doradztwa w zakresie dystrybułowanych przez nas 
funduszy inwestycyjnych przetwarzamy Twoje dane w celu przeprowadzania oceny odpowiedniości dla Ciebie 
świadczonej przez nas usługi nieodpłatnego doradztwa w zakresie dystrybułowanych przez nas funduszy 
inwestycyjnych (na podstawie art. 6 ust 1 lit c) RODO - ponieważ jest to niezbędne do wykonania ciążącego na 
nas obowiązku  prawnego), przez czas niezbędny do zawarcia danej umowy, oraz po jej zakończeniu przez 
okres po którym przedawniają się roszczenia z danej umowy. 

• jeśli zawarłeś za naszym pośrednictwem umowę finansową (ubezpieczenia, kredytu, pożyczki, o prowadzenie 
IKZE/IKE) przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach archiwalnych i dowodowych na wypadek prawnej 
potrzeby wykazania faktów, w szczególności w ramach postępowań reklamacyjnych, sądowych i 
administracyjnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w ramach naszego prawnie uzasadnionego 
interesu), przez czas trwania umów finansowych zawartych przez Ciebie za naszym pośrednictwem oraz po 
ich zakończeniu przez okres po którym przedawniają się roszczenia z danej umowy. 

• w celu marketingu bezpośredniego naszych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO - w ramach naszego 
prawnie uzasadnionego interesu), do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie Twoich danych 
osobowych. 

4. Twoje dane osobowe będą przez nas udostępniane naszym współpracownikom i pracownikom w zakresie, w 
jakim jest to niezbędne do realizacji określonych wyżej celów przetwarzania, a także osobom zatrudnionym przez 
podmioty świadczące na naszą rzecz usługi w zakresie obsługi teleinformatycznej, w zakresie niezbędnym do 
realizacji zawartej z nami umowy. 

5. Nie będziemy przekazywać Twoich danych do innych krajów, w szczególności poza Europejski Obszar 
Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub do organizacji 
międzynarodowych. 

6. Zgodnie z RODO, przysługuje Tobie prawo do:  

a) dostępu do danych – prawo do otrzymania informacji czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, o procesie 
ich przetwarzania oraz prawo do otrzymania kopii przetwarzanych przez nas danych osobowych, które 
Ciebie dotyczą; 

b) sprostowania (poprawiania) danych - prawo żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie 
danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych 
osobowych; 

c) usunięcia danych w tym prawo do bycia zapomnianym – prawo żądania usunięcia dotyczących Ciebie 
danych osobowych z naszych zbiorów danych osobowych oraz zbiorów innych administratorów Twoich 
danych; 

d) ograniczenia przetwarzania danych – prawo żądania oznaczenia przechowywanych danych osobowych w 
celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania; 

e) przenoszenia danych - prawo otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego dotyczących Ciebie danych osobowych, które nam dostarczyłeś 
oraz przesłania tych danych innemu administratorowi 

7. Niezależnie od praw wymienionych wyżej możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania 
Twoich danych - w tym profilowania – wykorzystywanego przez nas na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po 
przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu. 

8. W szczególnych sytuacjach możesz w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas 
Twoich danych osobowych - w tym profilowania - jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie 
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uzasadniony interes. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Twojego wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać 
danych osobowych objętych sprzeciwem, chyba że wykażemy, iż istnieją:  

a) ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za 
nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub  

b) podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 

9. Odnośnie przetwarzania dokonywanego przez nas na podstawie Twojej zgody masz prawo w każdej chwili 
wycofać udzieloną zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym, jest dobrowolne ale jest warunkiem zawarcia 
umowy o świadczenie usług droga elektroniczną w portalu Extranet, bez podania tych danych nie będzie możliwa 
rejestracja w portalu Extranet i w konsekwencji korzystanie z Ciebie z funkcjonalności portalu, w szczególności 
zawierania umów ubezpieczeniowych na odległość i świadczenia dla Ciebie usługi nieodpłatnego doradztwa w 
zakresie dystrybuowanych przez nas funduszy inwestycyjnych. 

12. W procesie badania Twoich potrzeb i wymagań w zakresie ochrony ubezpieczeniowej lub gwarancji 
ubezpieczeniowej decyzje podejmujemy w sposób zautomatyzowany w oparciu o informacje dotyczące Twojej 
sytuacji finansowej i majątkowej, potrzeby ubezpieczeniowej oraz skłonności do ryzyka. Decyzje podejmowane są 
automatycznie przez system teleinformatyczny w oparciu o przyjęte modele scoringowych. Podjęte w ten sposób 
decyzję mają wpływ na wybór oferowanej Tobie umowy ubezpieczenia lub gwarancji ubezpieczeniowej. 

13. W procesie przeprowadzania oceny odpowiedniości dla Ciebie świadczonej przez nas usługi nieodpłatnego 
doradztwa w zakresie dystrybuowanych przez nas funduszy inwestycyjnych posiadanych produktów 
finansowych, decyzje podejmujemy w sposób zautomatyzowany w oparciu o informacje dotyczące Twojej 
sytuacji finansowej i majątkowej, doświadczenia w inwestowaniu w instrumenty finansowe, wiedzy o rynkach 
finansowych oraz Twojej skłonności do ryzyka. Decyzje podejmowane są automatycznie przez system 
teleinformatyczny w oparciu o przyjęte modele scoringowych. Podjęta w ten sposób decyzja wpływa na 
przypisanie Tobie określonego profilu inwestycyjnego oraz odpowiedniej strategii inwestycyjnej.  

 

§ 9a 

1. Administratorem danych osobowych Ubezpieczających i Ubezpieczonych widniejące na dokumentach Umów 
ubezpieczenia zawartych przy użyciu Portalu są Zakłady Ubezpieczeń będące stroną danej Umowy 
ubezpieczenia.+ 

2. Dane osobowe Ubezpieczających i Ubezpieczonych widniejące na dokumentach Umów ubezpieczenia zawartych 
przez Klienta przy użyciu Portalu Phinance przetwarza na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych 
osobowych zawartych przez z Zakładami Ubezpieczeń. 

3. Zawarte w Umowach ubezpieczenia dane osobowe Ubezpieczających i Ubezpieczonych Phinance przetwarzane 
wyłącznie w celu zawarcia i obsługi danej Umowy ubezpieczenia przez czas trwania danej umowy oraz po jej 
zakończeniu przez okres po którym przedawniają się roszczenia z danej umowy albo do czasu rozwiązania umowy 
o powierzenie przetwarzania danych osobowych z Zakładem Ubezpieczeń. 

4. Ubezpieczający i Ubezpieczony może zgłosić do Phinance żądanie realizacji praw, o których mowa w § 9 ust 6, w 
sposób określony w § 9 ust 1 i 2. W przypadku otrzymania takiego żądania Phinance niezwłocznie przekaże je do 
Zakładu Ubezpieczeń. 

 

§ 10 

1. Umowa o Świadczenie usług drogą elektroniczna może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z 
zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia z zastrzeżeniem ust 3. 

2. Rozwiązanie Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

3. Phinance ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie, ze skutkiem 
natychmiastowym, zawiadamiając o tym Klienta poprzez przesłanie oświadczenia w tym przedmiocie na 
wskazany przez Klienta do kontaktu adres poczty elektronicznej w przypadku zawieszenia przez Phinance 
działania Portalu. 

4. Czynności dokonane przez Strony za przy wykorzystaniu usług elektronicznych w czasie trwania umowy o 
Świadczenie usług drogą elektroniczną uważa się za ważne, także po jej rozwiązaniu. Dokumenty doręczone za 
pomocą środków elektronicznych uważa się za skutecznie doręczone także po rozwiązaniu umowy o świadczenie 
usług elektronicznych. 
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5. Klient będący konsumentem może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o Świadczenie usług drogą 
elektroniczną może od niej odstąpić od bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. 

 

§ 11 

1. Klient może złożyć reklamację dotyczącą usług świadczonych przez Phinance przy użyciu Portalu. 

2. Reklamację należy składać na adres poczty elektronicznej Phinance klient@phinance.pl 

3. Reklamacje są rozpatrywane przez Phinance niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty ich 
wpływu do Phinance. Jeśli reklamacja nie może być rozpoznana w powyższym terminie Phinance powiadomi 
składającego reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.  

4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.  

 

§ 12 

1. Niniejszy Regulamin może być zmieniany w każdym czasie. Zmiany Regulaminu są udostępniane Klientowi 
poprzez zamieszczenie w Portalu. Fakt skorzystania przez Klienta po wejściu zmiany Regulaminu w życie z 
jakiejkolwiek usługi dostępnej w ramach Portalu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na zmianę Regulaminu. 

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną, jest 
Sąd powszechny według właściwości ogólnej. 

3. Prawem właściwym dla wykonywania umowy o Świadczenie usług drogą elektroniczną jest prawo polskie. 

4. Umowy ubezpieczenia zawierane za pośrednictwem Portalu są zawierane w języku polskim. 

5. Prawem właściwym dla wszystkich Umów ubezpieczenia zawieranych za pośrednictwem Portalu jest prawo 
polskie 

 


