


Niniejszy dokument określa Warunki umowy, które stano-
wią podstawę prowadzonej przez nas działalności. Prosimy 
o dokładne zapoznanie się z zawartością tego dokumentu oraz 
o zachowanie go na przyszłość.

O nas
A-Plan Holdings posiada w swojej ofercie polisy odpowiadające 
różnorodnym potrzebom ubezpieczeniowym firm i osób prywat-
nych. Grupa składa się z: A-Plan Insurance, Pol-Plan Insurance, 
White House, Motor Direct, Home Direct, Caravan Direct, Liability 
Direct, Insurance for Holiday Homes, Golfplan, Look Insurance 
Services, Cherished Vehicle Insurance Services, TR Register 
Insurance Services, A-Plan Fleet, Commercial, Watkin Davies In-
surance Consultants, Howden Insurance Services oraz Instructor 
Cover Plus. A-Plan Holdings to niezależny pośrednik, regulowany 
i autoryzowany przez brytyjski Urząd Regulacji Rynków Finanso-
wych (Financial Conduct Authority, FCA) do sprzedaży, doradztwa 
oraz administrowania ubezpieczeń. Numer rejestrowy firmy A-Plan 
Holdings to 310164, a szczegóły rejestracji z FCA dostępne są na 
register.fca.org.uk. Informacji można również zasięgnąć telefo-
nicznie pod numerem telefonu 0800 111 6768.

Posiadamy także licencję pośrednika ubezpieczeń wydaną przez 
Komisję Usług Finansowych Guernsey (Guernsey Financial 
Services Commission), nr ref. 2731967, na mocy ustawy z 2002r. 
o kierownikach ubezpieczeniowych i pośrednikach ubezpieczenio-
wych (Bailiwick of Guernsey). Jesteśmy również regulowani jako 
pośrednicy ubezpieczeniowi przez Komisję Usług Finansowych 
Jersey (Jersey Financial Services Commission), nr ref. GIMB2533 
na mocy ustawy z 1998 r. o usługach finansowych (Jersey). Obie 
licencje można zweryfikować w rejestrze GFSC: www.gfsc.gg/
commission/regulated-entities oraz rejestrze JFSC: www.jer-
seyfsc.org/industry/regulated-entities

Czym się zajmujemy
Działamy w imieniu firm oraz podmiotów prywatnych; doradzamy 
naszym klientom oraz pomagamy im zawierać umowy ubezpiecze-
niowe. Nasza oferta obejmuje produkty wielu firm ubezpieczenio-
wych. Polisy zapewniają ochronę ubezpieczeniową samochodu, 
motocykla, samochodu firmowego, budynku i mienia - zarówno pry-
watnego jak i firmowego – odpowiedzialności cywilnej zawodowej 
oraz dla pracodawców, podróży oraz innego rodzaju ryzyka. Kiedy 
więc doradzimy Ci jaka polisa jest dla Ciebie odpowiednia, będzie-
my mogli zarekomendować polisę, która najbardziej odpowiada 
Twoim potrzebom ubezpieczeniowym pod względem zakresu 
ochrony oraz ceny w momencie przygotowywania oferty (Potrzeby 
ubezpieczeniowe klientów niejednokrotnie ulegają zmianie. Więcej 
na ten temat w sekcji „Zmiany w polisie”).

Niektóre firmy ubezpieczeniowe mogą upoważnić nas do unde-
rwritingu oraz do zawarcia i zarządzania umową ubezpieczeniową 
w ich imieniu, w tym do obsługi i realizacji wypłat odszkodowań. 
Poinformujemy Państwa, jeśli umowa zostanie zawarta na mocy 
upoważnienia, ponieważ wykonując te czynności będziemy jedno-
cześnie działać w imieniu firm ubezpieczeniowych, a nie tylko jako 
pośrednicy ubezpieczeniowi. 



W przypadku polis sprzedawanych przez internet, możemy zada-
wać pytania w celu zawężenia zakresu produktów, które będziemy 
Państwu przedstawiać. Wszelkie informacje o produktach, które 
przedstawimy nie będą stanowiły porady ani osobistej rekomenda-
cji, a decyzja dotycząca zakupu oraz wyboru polisy ubezpieczenio-
wej będzie Państwa wyborem.

W naszej ofercie znajdują się również dodatkowe, nieobowiązkowe
opcje ubezpieczeniowe, takie jak:

Polisa Legal Expenses - zapewnia Platinum Assist (gwaranto-
wana przez AmTrust Europe Ltd), DAS Legal Expenses Insurance 
Company Ltd, Proximo Ltd (gwarantowana przez HDI Global Spe-
cialty SE), Slater Gordon Solutions (gwarantowana przez UK Ge-
neral Insurance Ltd), ARAG plc (gwarantowana przez HDI Global 
Specialty SE), Arc Legal Assistance (gwarantowana przez AmTrust 
Europe Ltd) lub MSL Legal Expenses Limited (gwarantowana przez 
Financial & Legal Insurance).

Pomoc drogowa i holowanie - zapewnia AXA Assistance (UK) 
Ltd (gwarantowana przez Inter Partner Assistance SA UK branch), 
DAS Legal Expenses Insurance Company Ltd, Silverknight Rescue 
(gwarantowana przez AmTrust Europe Ltd), Proximo Ltd (gwaran-
towana przez Ageas Insurance Ltd), MSL Legal Expenses Limited 
(gwarantowana przez Financial & Legal Insurance), lub ERS In-
surance.

Ubezpieczenie kosztów pojazdu zastepczego - zapewnia Auxil-
lis Ltd (gwarantowana przez West Bay Insurance plc), DAS Legal 
Expenses Insurance Company Ltd, Proximo Ltd (gwarantowana 
przez HDI Global Specialty SE), lub MSL Legal Expenses Limited 
(gwarantowana przez Financial & Legal Insurance).

Kask i akcesoria skórzane - zapewnia KGM Underwriting Servi-
ces (gwarantowana przez Trinity Lane Insurance).

Ubezpieczenie narzędzi z Royal & Sun Alliance Insurance plc.

Ubezpieczenie od szkody calkowitej (Total Loss Plus) - zapew-
nia KGM Underwriting Services (gwarantowana przez Trinity Lane 
Insurance).

Ubezpieczenie na wypadek awarii w domu - zapewnia DAS 
Legal Expenses Insurance Company Ltd lub AXA Assistance (UK) 
Ltd (gwarantowana przez Inter Partner Assistance SA UK branch).

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z Covea 
Insurance plc.

Zabezpieczenie udziału własnego (Excess Protect) - zapewnia 
Proximo Ltd (gwarantowane przez HDI Global Specialty SE), lub 
KGM Underwriting Services (gwarantowane przez Trinity Lane 
Insurance).

W przypadku dodatkowych opcji ubezpieczeniowych, w zależ-
ności od produktu, proponujemy zazwyczaj ofertę jednej firmy 



ubezpieczeniowej. Produkt sprzedawany jest niezależnie od 
innych polis, a dokładne informacje na jego temat przekazy-
wane są naszym klientom w momencie przedstawienia reko-
mendacji. Ubezpieczenie turystyczne to również oferta jednej 
f irmy ubezpieczeniowej - zapewnia je AXA Assistance (UK) 
Ltd (gwarantowane przez Inter Partner Assistance SA oddział 
w Wielkiej Brytanii), z wyjątkiem bardziej wymagających okolicz-
ności, takich jak choroby przewlekłe, długie wyjazdy, czy podeszły 
wiek osób ubezpieczonych - te przekazywane są do naszego od-
działu w Farnham.

Przy zakupie jednego z wymienionych poniżej produktów bezpo-
średnio na naszej stronie internetowej, przedstawiona rekomen-
dacja zawierać będzie polisę tylko jednej firmy ubezpieczeniowej:

Ubezpieczenie dla zwierząt będzie oferowane przez petGuard 
stanowiącą nazwę handlową Thistle Insurance Services Ltd.
Ubezpieczenie podróżne z AXA Insurance UK plc., lub AXA As-
sistance (UK) Ltd (gwarantowane przez Inter Partner Assistance 
SA oddział w Wielkiej Brytanii).
Ubezpieczenie domów letniskowych z Canopius Managing 
Agents Ltd.
Ubezpieczenie dla graczy w golfa z Canopius Managing Agents 
Ltd.
Ubezpieczenie Legal Expenses - w firmie Platinum Assist (gwa-
rantowane przez AmTrust Europe Ltd).
Ubezpieczenie morskie z Canopius Managing Agents Ltd.
Tymczasowe, niezależne ubezpieczenie samochodu osobo-
wego lub dostawczego - wniosek przekazany zostanie Tempco-
ver Limited.
Pomoc drogowa i holowanie z AXA Assistance (UK) Ltd.

W przypadku polis założonych w ramach poniższych programów 
ubezpieczeniowych, przedstawiona przez nas rekomendacja za-
wierać będzie polisę tylko jednej firmy ubezpieczeniowej, tj.:
Polisa Golfplan, zapewniona przez Canopius Managing Agents.
TR Register Insurance Services, zapewniona przez KGM Unde-
rwriting Services.

Powyższa lista polis jest aktualna w momencie druku niniejszego 
dokumentu. Wszelkie zmiany oraz dodatkowe informacje dot. tej 
listy znajdują się na naszej stronie internetowej https://www.
polplan.co.uk/ubezpieczenia-indywidualne-warunki-umowy. 
Zapraszamy również do lokalnego oddziału naszej firmy.

Uczciwe traktowanie klientów
Spełnianie Państwa potrzeb ubezpieczeniowych stanowi sedno 
działalności Pol-Plan. Zawsze dążymy do uczciwego i równego 
traktowania naszych klientów, oraz do udzielania porad i zaleceń, 
które odpowiadają Państwa potrzebom ubezpieczeniowym. Aby to 
osiągnąć, nieustannie kontrolujemy nasze procesy i procedury, aby 
zapewnić najwyższy standard w zakresie doradztwa i obsługi. Cała 
nasza komunikacja (broszury, listy, e-maile itd.) jest opracowywana 



tak, aby była jasna i łatwo zrozumiała. Staramy się także informo-
wać Państwa o wszystkich nowościach związanych z Państwa 
ubezpieczeniem, zarówno przed, jak i po jego wykupieniu, jedno-
cześnie nie dyskryminując ze względu na liczbę lat ubezpieczenia 
z nami. Poza tym, jeśli zajdzie potrzeba zgłoszenia szkody, popro-
wadzimy Państwa przez cały proces i będziemy kontaktować się 
z ubezpieczycielem w Państwa imieniu. (Więcej informacji na ten 
temat znajduje się w sekcji „Zgłaszanie szkód”).

Kontakt
Zazwyczaj kontaktujemy się z Państwem telefonicznie lub li-
stownie. W niektórych okolicznościach możemy ustalić kontakt 
mailowy lub SMS-owy. Przekazanie nam adresu e-mail oznacza 
zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą mailową. Po wy-
słaniu e-maila z prośbą o założenie polisy lub o wprowadzenie 
zmian do obowiązującej polisy, ochrona ubezpieczeniowa zacznie 
obowiązywać dopiero po otrzymaniu od firmy ubezpieczeniowej 
zgody na założenie polisy lub wprowadzenie zmian, oraz po 
ostatecznym zatwierdzeniu przez Państwa tychże zmian wraz 
z warunkami ubezpieczenia. Oznacza to, że wysłanie e-maila 
z prośbą o wprowadzenie zmian w polisie nie jest równoznaczne 
z wdrożeniem tych zmian. Należy dołożyć wszelkich starań, aby 
w korespondencji e-mailowej przekazać kompletne i dokładne 
informacje w sposób bezpieczny i wolny od szkodliwych wirusów 
komputerowych.
Nasze rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane w celach szko-
leniowych oraz z uwagi na Państwa - i nasze - bezpieczeństwo.

 
Zakładanie polisy
Ujawnianie informacji
Należy dołożyć wszelkich starań, aby na zadane przez nas pytania 
udzielić pełnych i poprawnych odpowiedzi, zgodnych z Państwa 
stanem wiedzy. Obowiązek ten dotyczy również przekazywania 
informacji, które mogą mieć wpływ na decyzję ubezpieczyciela 
o przyjęciu ryzyka lub o kontynuacji ochrony ubezpieczeniowej. 
Jeśli mają Państwo wątpliwości, czy jakaś informacja ma znacze-
nie w danej sytuacji, to i tak warto nam ją przekazać. W przypadku 
ubezpieczenia pojazdów, obowiązek informacyjny dotyczy zarówno 
samego pojazdu jak i wszystkich kierowców. W przypadku ubez-
pieczenia domu, obowiązek informacyjny dotyczy zarówno samej 
nieruchomości jak i osób ją zamieszkujących.

Ponieważ Pol-Plan Insurance, ze względów praktycznych, nie 
jest w stanie prowadzić bieżącego rejestru wszystkich otrzy-
manych informacji, zobowiązani są Państwo do:

 Przekazania ponownie odpowiednich informacji na naszą prośbę
  Upewnienia się, że wszelkie oświadczenia przekazane firmie 
ubezpieczeniowej - we wniosku ubezpieczeniowym lub innych 
dokumentach - są poprawne.
  Zapewnienia poprawności wszystkich przekazywanych informacji.

W przypadku polis zakładanych w różnych oddziałach firmy Pol-
-Plan, o zmianach należy poinformować każdy oddział z osobna.



Podanie nieprawidłowych lub niekompletnych informacji może 
skutkować unieważnieniem polisy. Firma Pol-Plan nie ponosi od-
powiedzialności za niepoprawne lub niepełne informacje zamiesz-
czone we wniosku ubezpieczeniowym, wypełnionym (w całości lub 
częściowo) przez przedstawiciela firmy. Kopia wniosku ubezpiecze-
niowego jest dostępna na prośbę klienta.
Jeśli otrzymali Państwo dokumenty drogą mailową, na prośbę, 
z przyjemnością przekażemy wersję papierową dokumentu bez 
dodatkowych opłat.

Ubezpieczenie dla firm
W przypadku ubezpieczeń handlowych, firmowych lub działalności 
zawodowej, należy obowiązkowo udzielić dokładniejszych, rzeczo-
wych informacji. Poinformujemy Państwa o wymaganiach odpo-
wiednich dla konkretnych umów i transakcji. Przedstawimy również 
osobny dokument z warunkami umowy dla firm.

Odstąpienia od umowy
Przysługuje Państwu prawo do anulowania każdej polisy zawartej 
za naszym pośrednictwem. W tym celu, w ciągu 14 dni od daty 
otrzymania dokumentacji ubezpieczeniowej, należy skontaktować 
się z oddziałem firmy, w którym zawarto polisę i zgłosić chęć jej 
anulowania. (Okres możliwości odstąpienia od umowy jest dłuższy 
dla ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz 
na wypadek śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku i wynosi 
30 dni). Po anulowania ubezpieczenia komunikacyjnego, prosimy 
o zwrot certyfikatu ubezpieczenia (Certificate of Motor Insurance). 
Otrzymana od Państwa składka ubezpieczeniowa - pomniejszona 
o kwotę naliczoną proporcjonalnie do okresu objętego ubezpie-
czeniem, opłatę administracyjną oraz dodatkowe opłaty naliczone 
przez firmę ubezpieczeniową - zostanie zwrócona.

Tymczasowe ubezpieczenie polisy samochodowej
Zaznaczamy, iż w przypadku zakupionych polis krótkoterminowego 
ubezpieczenia komunikacyjnego w KGM na okres od 1 do 28 dni, ze 
względu na ich krótkoterminowy charakter, po rozpoczęciu okresu 
ubezpieczenia, ubezpieczonemu nie przysługuje możliwość odstą-
pienia od umowy.

Ubezpieczenie pojazdu
Zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, kierowca pojazdu ma 
obowiązek posiadania aktualnego certyfikatu ubezpieczenia ko-
munikacyjnego (ang. Certificate of Motor Insurance) lub dokumentu 
tymczasowego potwierdzenia ubezpieczenia (ang. cover note). 
Posiadanie tych dokumentów jest konieczne do jazdy pojazdem po 
drodze publicznej oraz do zezwolenia osobie trzeciej na jego pro-
wadzenie. Jeśli okres ważności certyfikatu ubezpieczenia lub doku-
mentu potwierdzającego tymczasowego ubezpieczenia dobiegnie 
końca, należy bezzwłocznie skontaktować się z oddziałem naszej 
firmy. Brak aktualnych dokumentów może oznaczać brak ochrony 
ubezpieczeniowej, aż do momentu wydania nowego certyfikatu 
ubezpieczenia czy dokumentu „cover note”.



Prawo jazdy
Właściciel polisy, oraz kierowcy użytkujący pojazd, zobowiązani są 
do posiadania aktualnego dokumentu prawa jazdy na typ pojazdu 
ubezpieczonego w polisie. Brak aktualnego prawa jazdy może skut-
kować unieważnieniem polisy.

Alkohol i narkotyki
Wiele firm ubezpieczeniowych odmawia wypłaty odszkodowania za 
zdarzenia, w których kierowca pojazdu znajdował się pod wpływem
alkoholu lub innej substancji odurzającej, mogącej wpłynąć nega-
tywnie na jego zdolność do prowadzenia pojazdu. 

Obowiązek ciągłości ubezpieczenia
Obowiązek ciągłości ubezpieczenia (ang. Continuous Insurance 
Enforcement, CIE) nakłada obowiązek nieprzerwanego ubezpie-
czenia pojazdów lub zgłoszenia do brytyjskiego wydziału komuni-
kacji (DVLA) czasowego wyrejestrowania pojazdu (ang. Statutory 
Off Road Notification, SORN). Jeśli pojazd nie znajduje się w bazie 
danych brytyjskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (ang. 
Motor Insurers Bureau, MIB), może na niego zostać założona 
blokada; właścicielowi grozi kara grzywny lub pociągnięcie do 
odpowiedzialności przed sądem. Dodatkowe informacje dostępne 
są na stronie http://www.direct.gov.uk/en/Motoring/Ownin-
gAVehicle/Motorinsurance/DG_186696 (Więcej informacji na ten 
temat znajduje się w sekcji „Baza danych ubezpieczeń motoryza-
cyjnych”).

Ważność ubezpieczenia w Europie
W przypadku planowanego wyjazdu pojazdem poza granice kraju, 
należy skontaktować się z nasza firmą i sprawdzić, czy posiadany 
zakres ubezpieczenia komunikacyjnego zezwala na prowadzenie 
pojazdu poza granicami kraju.

Składki, zwroty i płatności
W ramach umowy agencyjnej z firmą ubezpieczeniową, Pol-Plan 
pobiera składki ubezpieczeniowe od swoich klientów. Oznacza to, 
że przekazanie nam płatności jest równoznaczne z przekazaniem 
jej firmie ubezpieczeniowej. Jeśli ubezpieczyciel zwróci część lub 
całość wpłaconych środków (na przykład po anulowaniu polisy), 
należna kwota trafi na konto Pol-Plan, skąd zostanie przelana na 
konto wskazane przez Państwa. Zanim podejmą Państwo decyzję 
o założeniu polisy, przedstawimy odpowiednią ofertę.
Zawarte w niej informacje dotyczyć będą zakresu ochrony ubez-
pieczeniowej oraz wysokości składki. Warunkiem utrzymania 
ważności polisy jest opłacenie składki ubezpieczeniowej w terminie 
określonym w ofercie. Przyjmujemy płatności czekiem, kartą kredy-
tową lub debetową, gotówką lub poprzez polecenie zapłaty (może 
podlegać warunkom). Jeśli wybrana opcja to polecenie zapłaty, 
i zakładając, że firma ubezpieczeniowa zgodzi się na przedłużenie 
okresu ubezpieczenia, Państwa polisa będzie odnawiana automa-
tycznie, chyba że, otrzymamy inne instrukcje z wyprzedzeniem. 
Automatyczne odnowienie polisy działa na Państwa korzyść, po-
nieważ zapewnia ciągłość ubezpieczeniową. (Więcej informacji na 
ten temat znajduje się w sekcji „Odnawianie polisy”).
Należy zwrócić uwagę, że po zgłoszeniu roszczenia odszkodowaw-
czego, firmy ubezpieczeniowe zazwyczaj nie godzą się na zwrot 



składki i wymagają spłacenia jej w całości poprzez stałe polecenie 
zapłaty. Jeśli składka lub składki ubezpieczeniowe nie zostaną 
opłacone w wyznaczonym terminie, Pol-Plan zastrzega sobie pra-
wo do anulowania polisy lub do złożenia wniosku do ubezpieczy-
ciela o jej anulowanie. Zaległe płatności zostaną pokryte z kwoty 
należnej do zwrotu. Jeżeli zatrzymana przez nas kwota składki do 
zwrotu nie pokryje Państwa zadłużenia w całości, zadanie odzy-
skania zadłużenia może zostać przekazane do firmy windykacyjnej. 
W takiej sytuacji, koszty postępowania windykacyjnego zostaną 
dodane do całkowitej kwoty zadłużenia.
Jeśli spłata składki ubezpieczeniowej odbywa się w systemie ra-
talnym lub przez stałe polecenie zapłaty, w przypadku wystąpienia 
szkody całkowitej, firma Pol-Plan ma prawo do pozyskania należ-
nych jej kwot bezpośrednio od firmy ubezpieczeniowej (dotyczy 
również odszkodowania wypłacanego w ramach polisy Total Loss 
Plus). W takiej sytuacji, kwota odszkodowania jest pomniejszona 
o kwotę zadłużenia i zwrócona posiadaczowi polisy. Przedstawiona 
przez nas oferta zawierać będzie listę obowiązujących opłat. (Wię-
cej informacji zawarto w sekcji „Opłaty i koszty”).

Opłaty i koszty
Firma ubezpieczeniowa pokrywa określony udział procentowy pro-
wizji od sprzedaży polisy, naliczanej w oparciu o całkowitą kwotę 
składki ubezpieczeniowej. Brokerowi może przysługiwać również 
dodatkowe wynagrodzenie, w zależności od wysokości stawki, 
rentowności transakcji zawartej z firmą ubezpieczeniową oraz/lub 
usługodawcą w określonym przedziale czasowym. Zastrzegamy 
sobie prawo do pobierania opłat za usługi tytułem kosztów admini-
stracyjnych związanych z Państwa polisą. Poniżej przedstawiono 
listę opłat; o wszystkich poinformujemy Państwa z wyprzedzeniem.

Przedstawiona lista opłat jest aktualna w momencie druku niniej-
szego dokumentu. Zastrzegamy sobie prawo do jej zmiany. Naj-
bardziej aktualne informacje dotyczące kosztów i opłat dostępne 
są w każdym oddziale naszej firmy. W przypadku zakupu produk-
tów ubezpieczeniowych za pośrednictwem internetu, informacja 
o kosztach i opłatach będzie dostępna przed zatwierdzeniem 
transakcji.

  Założenie nowej lub przedłużenie aktualnej polisy: £75
  Założenie nowej lub odnowienie obecnej polisy, w przypadku gdy 

będzie wymagało znacznie większego nakładu pracy, na przy-
kład gdy ubezpieczane ryzyko jest kompleksowe lub niestandar-
dowe (jak w przypadku ubezpieczeń wielu pojazdów lub domu, 
w którym wcześniej doszło do osiadania lub zalania): £100. 
Poinformujemy Państwa o opłatach przed zawarciem umowy 
ubezpieczenia. W przypadku skomplikowanych polis tego typu, 
opłata za zmiany do polisy wyniesie £50.

  Zmiany w polisie: £50
  Anulowanie polisy: £50
  Założenie polisy dla kierowców taksówek: opłata określana jest 

indywidualnie dla każdego przypadku.
  Założenie, zmiany i anulowanie polis dotyczących koni: opłata 

ustalana jest indywidualnie dla każdej polisy.
  Stałe polecenie zapłaty (direct debit): jeżeli składka ubezpiecze-

niowa opłacana jest poprzez obsługę ratalną za pośrednictwem 



firmy Close Premium Finance or Premium Credit Ltd, prowizję 
naliczamy procentowo od całkowitej kwoty kredytu.

Program partnerski
Jeżeli nasza firma została Państwu przedstawiona przez naszych 
partnerów (osoby trzecie), to naszym partnerom może zostać wy-
płacone wynagrodzenie za przedstawienie naszej firmy.

Zgłaszanie szkody
Jeśli wystąpi potrzeba zgłoszenia szkody, prosimy o natychmia-
stowy kontakt. Nasi konsultanci pozostają do Państwa dyspozycji 
- służą pomocą i są gotowi do podjęcia działań w Państwa imieniu. 
Nasza firma oferuje wsparcie w tych - często trudnych - okoliczno-
ściach. Pragniemy zadbać o to, aby firma ubezpieczeniowa wywią-
zała się z wszelkich zobowiązań wobec Państwa.
Zazwyczaj uważnie śledzimy postępy zgłaszanej szkody i po-
magamy tam, gdzie jest to konieczne. Jeśli w procesie likwidacji 
szkody pojawią się znaczące zmiany, powiadomimy o tym Państwa 
natychmiastowo.

Zmiany w polisie
Jeśli okoliczności zadeklarowane podczas zakładania którejkol-
wiek z aktualnych polis ulegną zmianie, bardzo prosimy o natych-
miastowy kontakt (lista poniżej). Jeśli założyli Państwo więcej niż 
jedną polisę w różnych oddziałach naszej firmy, należy poinformo-
wać każdy oddział osobno. Informacje o zmianach najlepiej jest 
przekazać naszej firmie przed upływem ważności polisy. Niezak-
tualizowanie danych może doprowadzić do unieważnienia polisy. 
Przekazanie informacji o konieczności wprowadzenia zmian firmie 
ubezpieczeniowej to nie wszystko; konieczna jest również zatwier-
dzenie tych zmian.

Zmiany mogą dotyczyć następujących kwestii (lista niekompletna):
Ubezpieczenie pojazdów
 Zmiana pojazdu
 Zmiana placówki edukacyjnej lub miejsca pracy
 Zmiana adresu
 Zmiana zawodu
 Modyfikacja pojazdu
 Zmiana użytkowania pojazdu
  Wyroki skazujące (a także oskarżenia w toczących się sprawach 

lub popełnienie wykroczenia zagrożonego grzywną), wypadki 
lub problemy zdrowotne ubezpieczonych kierowców podlegają-
ce zgłoszeniu do DVLA.

Ubezpieczenie domu
  Niezamieszkiwanie nieruchomości
  Zmiana adresu
  Zmiana zawodu
  Zmiana użytkowania nieruchomości
  Prace remontowe lub budowlane



  Wynajmowanie lub podnajmowanie nieruchomości
  Wskazanie na zagrożenie nieruchomości powodzią

Ubezpieczenia komercyjne
  Zmiana rodzaju działalności
  Przeniesienie siedziby firmy.

Ubezpieczenia dla konia
  Zmiany w stanie zdrowia konia lub jego aktywności (aktywność 

biznesowa lub aktywność w ramach innej klasy użytkowania). 
  Wymiana konia. 
  Jakakolwiek zmiana wartości rynkowej konia (Fair Market Va-

lue), w tym na przykład zmiany wartości rynkowej lub w wyniku 
aukcji czy kastracji. 

  W przypadku jakiejkolwiek choroby, kalectwa, urazu, wypadku, 
lub niepełnosprawności fizycznej konia.

  Jeśli zainteresowanie koniem się kończy (na przykład z powodu 
sprzedaży go lub zwrotu właścicielowi). 

  Jeśli Państwo, jakakolwiek osoba ubezpieczona lub jakakolwiek 
osoba mieszkająca z Państwem ma wyroki skazujące (inne niż 
wykroczenia drogowe niezwiązane z niebezpieczną jazdą). 

  Jeśli Państwo, jakakolwiek osoba ubezpieczona lub jakikolwiek 
koń przestaną być stałym rezydentem w granicach terytorial-
nych.

Odnowienie polisy
W przypadku zbliżającej się daty odnowienia polisy, kontaktuje-
my się z Państwem z wyprzedzeniem i informujemy o wysokości 
składki oraz warunkach na kolejny okres ubezpieczeniowy. Aby 
utrzymać ochronę ubezpieczeniową, należy przekazać nam odpo-
wiednie instrukcje, nie później niż dzień przed upływem ważności 
polisy. Okres prolongaty nie jest przewidziany. Odpowiedzialność 
za utrzymanie ważnej ochrony ubezpieczeniowej spoczywa na 
właścicielu polisy.

Jeśli Państwo opłacacie składkę kartą kredytową lub debetową 
i zgodzili się Państwo, aby Pol-Plan zachował dane Państwa karty, 
oraz jeżeli ubezpieczyciel zgodzi się na odnowienie polisy, wów-
czas automatycznie pobierzemy nową składkę około 5 dni przed 
odnowieniem polisy, a następnie przedłużymy obecne ubezpie-
czenie (niezależnie od tego, czy zaleciliśmy zmianę towarzystwa 
ubezpieczeniowego, czy nie). Natomiast, w przypadku gdy nie 
uda nam się pobrać płatności, nie będziemy mogli odnowić polisy 
i w związku z tym, bezzwłocznie się z Państwem skontaktujemy. 
Jeżeli Państwo nie chcecie, aby Państwa polisa była odnawiana 
automatycznie, prosimy o kontakt w dowolnym momencie, aby anu-
lować tę opcję. Można zrobić to telefonicznie, w oddziale lub pisząc 
do nas. Państwa polisa wygaśnie w dniu odnowienia, w związku 
z czym nie będziecie Państwo objęci ochroną ubezpieczeniową, 
chyba że skontaktujecie się z nami, aby odnowić polisę.

W przypadku płatności poprzez polecenie zapłaty i przy założeniu, 
że firma ubezpieczeniowa zgodzi się na odnowienie Państwa poli-
sy, wówczas automatycznie ją przedłużymy, a płatności będą nadal 
pobierane. Jeżeli Państwo nie chcecie, aby Państwa polisa była od-



nawiana automatycznie, prosimy o kontakt w dowolnym momencie, 
aby anulować tę opcję. Można to zrobić telefonicznie, listownie lub 
w oddziale. Państwa polisa wygaśnie w dniu odnowienia, w związ-
ku z czym nie będziecie Państwo objęci ochroną ubezpieczeniową, 
chyba, że skontaktujecie się z nami, aby odnowić polisę. Może też 
tak się zdarzyć, że w czasie odnawiania polisy znajdziemy nowego 
ubezpieczyciela, który będzie bardziej odpowiadał Państwa po-
trzebom.

Bez względu na to, jaki podjęto proces w celu odnowienia polisy, 
należy nas bezwzględnie poinformowaną o wszelkich zmianach 
okoliczności, które mogą mieć wpływ na zakres i warunki ubez-
pieczenia – np. wyroki karne, wypadki, nowi kierowcy lub zmiana 
wykonywanego zawodu od momentu ostatniego odnowienia polisy. 
Informacje należy przekazać nam przed upływem ważności polisy; 
w przeciwnym razie grozi wstrzymanie ochrony ubezpieczeniowej 
(Więcej informacji znajduje się w sekcji „Zmiany do polisy”).

Posiadacz polisy odpowiedzialny jest za utrzymanie ważnej ochro-
ny ubezpieczeniowej oraz za niepodejmowanie działań, które mogą 
unieważnić polisę.

Anulowanie polisy
Zalecamy, aby przed anulowaniem polisy skontaktować się z od-
działem naszej firmy, ponieważ niektóre firmy ubezpieczeniowe 
naliczają opłatę za tego rodzaju działania. Opłata ta może przewyż-
szać kwotę zaoszczędzoną przy rezygnacji z polisy czy zmianie 
ubezpieczyciela. Konsultacja z przedstawicielem Pol-Plan pozwoli 
na określenie kosztów anulowania polisy, bądź wysokości poten-
cjalnej kwoty do zwrotu.
Warto zaznaczyć, że firmy ubezpieczeniowe zazwyczaj nie godzą 
się na zwrot składki po anulowaniu polisy, na której zgłoszono 
szkodę.

Anulowanie polisy motoryzacyjnej
Po anulowaniu polisy motoryzacyjnej, należy zwrócić certyfikat 
ubezpieczenia (Certificate of Motor Insurance). Po przeprowadze-
niu wymaganych czynności, w możliwie najkrótszym czasie, prze-
każemy Państwu kwotę należną do zwrotu za okres nieobjęty ubez-
pieczeniem, pomniejszoną o opłatę administracyjną. W przypadku 
płatności przez stałe polecenie zapłaty, kwota otrzymana do mo-
mentu anulowania polisy zostanie wykorzystana na pokrycie opłat 
naliczonych przez firmę ubezpieczeniową. Jeśli dostępne środki 
będą niewystarczające, właściciel polisy zobowiązany będzie do 
uregulowania różnicy. Ewentualna nadpłata zostanie zwrócona.
Jeśli polecenie zapłaty bądź inny program spłaty ratalnej zostanie 
z jakiegoś powodu wstrzymany, Pol-Plan zastrzega sobie prawo do 
przekazania firmie ubezpieczeniowej instrukcji o anulowaniu polisy.

Anulowanie tymczasowej polisy na pojazd mechaniczny
Zaznaczamy, iż w przypadku zakupionych polis krótkoterminowego 
ubezpieczenia komunikacyjnego w KGM na okres od 1 do 28 dni, ze 
względu na ich krótkoterminowy charakter, w przypadku anulowa-
nia polisy po rozpoczęciu okresu ubezpieczenia, ubezpieczonemu 
nie przysługuje zwrot składki.



Anulowanie nieobowiązkowych polis dodatkowych
Zazwyczaj produkty takie jak polisa Legal Expenses dla osób pry-
watnych i firm, ubezpieczenie narzędzi, gwarantowany pojazd za-
stępczy, ubezpieczenie na wypadek awarii, zabezpieczenie udziału 
własnego (Excess Protect), ubezpieczenie od szkody całkowitej 
(Total Loss Plus) oraz na wypadek awarii w domu, wykupuje się 
osobno, w formie dodatku do ubezpieczenia na dom, firmę czy sa-
mochód. Po anulowaniu tego rodzaju polisy nie przysługuje zwrot 
kosztów.

Dokumentacja i przechowywanie danych
Nasze dane są poufne. Informacje na temat Państwa ubezpiecze-
nia udostępniane są wyłącznie przedstawicielom prawnym, firmie 
ubezpieczeniowej, do której złożono wniosek ubezpieczeniowy, 
oraz podmiotom, którym udostępnienie informacji jest konieczne 
w celu prawidłowego świadczenia usług przez Pol-Plan lub przez 
firmę ubezpieczeniową. Podmioty spoza tej grupy nie mają dostępu 
do danych osobowych bez uzyskania od Państwa wyraźnej na to 
zgody, chyba że, Pol-Plan zostanie prawnie zobowiązany do ich 
przekazania. Zastrzegamy sobie prawo do przechowywania prze-
kazanych nam danych osobowych, w tym również danych wrażli-
wych, w wersji papierowej oraz/lub elektronicznej. Zobowiązujemy 
się do nieujawniania danych osobowych podmiotom trzecim, z wy-
jątkiem tych, wymienionych powyżej. Przysługuje Państwu prawo 
do wglądu do informacji, które posiadamy na Państwa temat. Jeżeli 
posiadane przez nas dane są nieprawidłowe, przysługuje Państwu 
prawo do korekty. Standardowy czas przechowywania przez nas 
danych osobowych wynosi 6 lat po zakończeniu okresu ubezpie-
czeniowego ostatniej polisy.

Ustawa o ochronie danych osobowych
Ochrona danych osobowych to dla nas kwestia niezwykle ważna. 
Dążymy do zachowania zgodności naszych działań z założeniami 
i zapisami ustawy o ochronie danych osobowych. Nasza firma, jest 
wpisana do rejestru Komisarza ds. ochrony danych i pełni zarów-
no rolę administratora danych jak i podmiotu przetwarzającego. 
Szczegóły dotyczące Ustawy o ochronie danych osobowych zna-
leźć można na stronie biura komisarza ds. ochrony danych: www.
ico.org.uk.

Istnieje możliwość złożenia wniosku o wydanie kopii danych 
osobowych, które posiadamy na Państwa temat. Wniosek na-
leży przesłać na poniższy adres:
Data Protection Officer 
A-Plan Insurance 
2 Des Roches Square 
Witney 
OX28 4LE

Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania posiadanych przez 
Pol-Plan danych osobowych znaleźć można w naszej Polityce 
Prywatności - www.polplan.co.uk. Przechowywane przez nas 
dane osobowe są ujawniane i wykorzystywane wyłącznie w 
toku czynności organizacyjnych i administracyjnych, związanych 
z Państwa ubezpieczeniem. Po otrzymaniu odpowiedniej zgody, 



wykorzystamy Państwa dane osobowe do przekazywania - mailo-
wo, telefonicznie, faksem lub inną dostępną drogą elektroniczną 
- informacji na temat ciekawych, stosownych dla Państwa produk-
tach i usługach. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na otrzymywanie 
materiałów promocyjnych, oraz w celu uzyskania dodatkowych 
informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych w Pol-
-Plan, należy skontaktować się z administratorem danych, pisząc 
na adres datacontroller@aplan.co.uk.

Wszystkie firmy ubezpieczeniowe przekazują informacje o polisach 
i ich właścicielach do bazy danych, do której dostęp mają inne firmy 
ubezpieczeniowe oraz policja. System ma na celu ograniczenie 
oszustw, usprawnienie procesu poszukiwania nieubezpieczonych 
kierowców oraz ułatwienie zgłaszania i likwidacji szkód. Podpi-
sanie umowy ubezpieczeniowej za naszym pośrednictwem jest 
równoznaczne z wyrażeniem zgody na zamieszczenie informacji 
dotyczących Państwa polisy w tej bazie danych.

W toku czynności organizacyjnych i administracyjnych, jesteśmy 
zobowiązani do przekazania Państwa danych osobowych firmie 
ubezpieczeniowej. Wszyscy nasi partnerzy biznesowi działają 
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych i są wpisani do 
rejestru Komisarza ds. ochrony danych. Firmy te są odpowiedzialne 
za przestrzeganie odpowiednich procedur przetwarzania danych 
osobowych.
 

Baza danych ubezpieczeń motoryzacyjnych
Szczegóły dotyczące wszystkich polis motoryzacyjnych założo-
nych w Zjednoczonym Królestwie umieszczane są automatycznie 
w bazie danych ubezpieczeń motoryzacyjnych (ang. Motor Insuran-
ce Database, MID), należącej do brytyjskiego Biura Ubezpieczeń 
Komunikacyjnych (ang. Motor Insurers’ Bureau). Do bazy danych 
mają również dostęp organy władzy. Policja może dzięki niej 
identyfikować nieubezpieczonych kierowców, a brytyjski wydział 
komunikacji (Driver & Vehicle Licensing Authority, DVLA) korzysta 
z bazy danych w połączeniu z ich narzędziem elektronicznej reje-
stracji pojazdów (ang. Electronic Vehicle Licensing). Więcej infor-
macji znajduje się na stronie www.mib.org.uk

Odpowiedzialność ubezpieczyciela
Umowy ubezpieczeniowe zawierane są z firmami, które według nas 
są rzetelne i w dobrej kondycji finansowej. Jednakże, Pol-Plan nie 
ponosi odpowiedzialności, jeśli polecony ubezpieczyciel nie jest 
w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec właściciela polisy. 
Właściciel polisy ma nadal obowiązek spłaty pełnej kwoty składki 
ubezpieczeniowej.



Program Kompensacyjny
Usług Finansowych (FSCS)
Nasza firma objęta jest Programem Kompensacyjnym Usług Finan-
sowych (ang. Financial Services Compensation Scheme, FSCS). 
W mało prawdopodobnym przypadku, w którym nie będziemy 
w stanie wypełnić swoich zobowiązań wobec Państwa, istnieje 
możliwość uzyskania rekompensaty w ramach FSCS. Uzyskanie 
rekompensaty zależy od:
  indywidualnych okoliczności zgłoszonej szkody, oraz
  rodzaju osoby lub organizacji zgłaszającej tę szkodę.

Dla większości nieobowiązkowych ubezpieczeń ogólnych, możliwe 
jest uzyskanie rekompensaty w wysokości 90% wartości odszkodo-
wania, bez górnej granicy dla wypłacanej kwoty. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji na temat systemu rekompensat można 
skorzystać ze strony FSCS - www.fscs.org.uk.

W mało prawdopodobnym przypadku, w którym firma ubezpie-
czeniowa zostanie poddana likwidacji i Pol-Plan pomaga w do-
chodzeniu roszczeń, zobowiązani są Państwo do podjęcia z nami 
współpracy w procesie wnioskowania o przyznanie rekompensaty 
z FSCS.

Prawo właściwe
Prawem właściwym dla podejmowanego kontaktu i zawieranych 
transakcji z firmą A-Plan Holdings jest prawo angielskie.

Sprawdzanie historii kredytowej
Niektóre firmy ubezpieczeniowe, przed wyliczeniem kwoty składki 
ubezpieczeniowej lub udzieleniem zgody na odnowienie polisy, 
sprawdzają informacje dostępne na temat klientów w zewnętrz-
nych bazach danych. Proces ten obejmuje również sprawdzenie 
zdolności kredytowej, która będzie widoczna w Państwa historii 
kredytowej bez względu na to, czy dojdzie do zawarcia umowy 
ubezpieczeniowej, czy też nie.

Konflikt interesów
Może zdarzyć się, że pomiędzy naszą firmą - lub którymś z naszych 
klientów - a Państwem, wystąpi konflikt interesów w związku z po-
dejmowaną z Pol-Plan współpracą. Jeśli do niego dojdzie, lub jeśli 
okaże się, że interes naszej firmy lub interes któregoś z naszych 
klientów znajduje się w konflikcie z Państwa interesem, zwrócimy 
się do Państwa z pisemną prośbą o zgodę na realizację zlecenia, 
oraz przedstawimy działania, które podejmiemy w celu zapewnie-
nia sprawiedliwego traktowania.
A-Plan Holdings oraz KGM Underwriting Services Limited są czę-
ścią A-Plan Group (APG). APG należą do tej samej grupy firm co 
Dual Corporate Risks Ltd oraz Howden Insurance Brokers Ltd t.j.  
grupa spółek Howden.
Grupa spółek Howden obejmuje podmioty, które funkcjonują jako 
jednostki zarządzające. Jednostki zarządzające z kolei działają 
jako przedstawiciele firm ubezpieczeniowych dla celów oceny 
i przyjęcia ryzyka ubezpieczeniowego. W niektórych przypadkach 



oraz kiedy będzie to konieczne, przedstawimy warunki polisy ubez-
pieczeniowej podmiotów grupy. Możemy również korzystać z usług 
innych firm ubezpieczeniowych za pośrednictwem innego brokera 
grupy Howden, jeśli uznamy to za konieczne.

Zgłaszanie zażaleń
Pol-Plan dokłada wszelkich starań, aby utrzymać najwyższy 
poziom obsługi klienta. Jeśli nie udało się nam spełnić Państwa 
oczekiwań w tym zakresie, bardzo prosimy o kontakt z nami. 
W pierwszej kolejności należy poinformować managera oddziału, 
który dołoży wszelkich starań, aby rozwiązać problem.
Jeśli odpowiedź managera oddziału będzie niezadowalająca, mogą 
zwrócić się Państwo do brytyjskiego Rzecznika ds. Finansowych: 
Financial Ombudsman Service, Exchange Tower, London E14 9SR 
(www.financial-ombudsman.org.uk), lub Rzecznik Finansowy 
Wysp Normandzkich (the Channel Islands Financial Ombudsman, 
CIFO) dla posiadaczy polis zamieszkałych w Guernsey lub Jersey. 
Skargi można zgłaszać również do naszego A-Plan Insurance 
Chief Executive, który dołoży wszelkich starań, aby dokładnie 
zbadać i odpowiednio rozwiązać problem: 2 Des Roches Square, 
Witney OX28 4LE.

Biuro Rzecznika ds. Finansowych zajmie się zgłoszoną przez Pań-
stwa skargą, pod warunkiem, że osoba zgłaszająca:
  Znajduje się w grupie konsumentów (tzn. osoba prywatna).
  Reprezentuje mikroprzedsiębiorstwo (tzn. przedsiębiorstwo za-

trudniające mniej niż 10 osób, o obrotach lub bilansie rocznym 
nieprzekraczającym €2 mln).

  To małe przedsiębiorstwo, bez względu na formę prawną, które 
nie jest mikroprzedsiębiorstwem i którego roczny obrót wynosi 
mniej niż £6,5 mln i zatrudnia mniej niż 50 osób lub którego ze-
stawienie bilansowe jest mniejsze niż £5 mln.

  Reprezentuje organizację charytatywną o obrotach nieprzekra-
czających £6,5 mln.

  Jest powiernikiem funduszu o wartości aktywów netto nieprze-
kraczającej £5 mln.

  Jest poręczycielem.

Wniosek zostanie rozpatrzony bezpłatnie. 

Jeśli Państwa ubezpieczenie zapewnia Lloyd’s of London, wów-
czas skarga zostanie przekierowana do Lloyd’s, zanim trafi do Biura 
Rzecznika ds. Finansowych (Financial Ombudsman Service).

Klienci zamieszkujący Wyspy Normandzkie mogą skorzystać 
z bezpłatnej pomocy niezależnej instytucji Rzecznika Finansowego 
Wysp Normandzkich rozwiązującej spory między konsumentami, 
a przedsiębiorstwami świadczącymi usługi finansowe. Więcej infor-
macji dotyczących Rzecznika Finansowego CIFO można znaleźć 
na stronie www.ci-fo.org. W przypadku klientów zamieszkujących 
wyspę Guersney, jeśli w ciągu 3 miesięcy od otrzymania skargi 
nie udzieliliśmy ostatecznej odpowiedzi, wówczas powiadomimy 
Komisję Usług Finansowych Guernsey oraz przypomnimy Państwu 
o Państwa prawach do zgłoszenia skargi bezpośrednio do Komisji.
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Ograniczenie odpowiedzialności
Nasza odpowiedzialność wobec naszych klientów jest ograniczona 
do 10 mln funtów z tytułu wszystkich strat, szkód lub zobowiązań 
powstałych w wyniku lub w związku z usługami, które świadczymy 
lub pominięciami ze strony naszych pracowników, wykonawców 
czy przedstawicieli. Nie ponosimy również odpowiedzialności za 
wszelkie straty lub szkody pośrednie bądź wynikowe. 
Ponadto, wszelkie gwarancje, warunki oraz inne zasady na mocy 
prawa są wyłączone z niniejszej Umowy. 
Jednocześnie, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłą-
cza ani nie ogranicza naszego zobowiązania i odpowiedzialności 
wobec Państwa na mocy naszych zobowiązań regulacyjnych ani 
z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

Prawa osób trzecich
Niniejsze Warunki umowy dotyczą wyłącznie osób, które mają 
bezpośrednie relacje z naszą firmą. Zarówno na mocy Ustawy 
o umowach (prawa osób trzecich) z 1999 r. jak i innych środków 
prawnych, niniejsze warunki nie są wiążące wobec osób trzecich.

Nagłówki niniejszych Warunków umowy pełnią wyłącznie funkcję 
odniesienia i nie wpływają na interpretację zapisów. Niniejsze 
Warunki umowy są zgodne z, i podlegają prawu brytyjskiemu. Jeśli 
którykolwiek z zapisów niniejszego dokumentu okaże się nieważny 
lub niewykonalny, częściowo lub w całości, ważność pozostałych 
postanowień nie ulega zmianie. Pracownicy firmy nie są upoważ-
nieni do wprowadzania zmian do niniejszych Warunków umowy, 
natomiast Pol-Plan może okresowo wprowadzać zmiany na piśmie.


