
 

 

Dystrybutor ubezpieczeń 

Dystrybutorem ubezpieczeń oraz właścicielem domeny https://visa-insurance.pl/ jest firma INS Global (INS Global Łukasz Babula, 

NIP: 8471455336, REGON: 368606387, ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa). 

Firma INS Global jest zarejestrowana jako dystrybutor ubezpieczeń przez polski organ nadzoru finansowego Komisję Nadzoru 

Finansowego (https://www.knf.gov.pl/) w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11240779/A. Weryfikacji wpisu 

do rejestru można dokonać online w bazie agentów ubezpieczeniowych pod adresem https://rpu.knf.gov.pl/search/agent. 

 

Ogólne warunki sprzedaży 

Informacje o produkcie ubezpieczeniowym są dostępne online na głównej stronie serwisu https://visa-insurance.pl, w Ogólnych 

Warunkach Ubezpieczenia oraz w wystandaryzowanym dokumencie Informacje o Produkcie. Dokumenty te znajdują się na 

stronie głównej oraz w stopce każdej  podstrony serwisu. Użytkownik przed zawarciem umowy ubezpieczenia powinien zapoznać 

się ze wszystkimi informacjami.  

Na stronie istnieje możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia online. Żeby dokonać zakupu należy wypełnić formularz swoimi 

danymi, zgodnymi ze stanem faktycznym. Opłacenie składki ubezpieczeniowej jest możliwe za pomocą karty 

kredytowej/debetowej, e-przelewu lub przelewu bankowego. Dokumenty ubezpieczeniowe takie jak polisa ubezpieczeniowa, 

karta ubezpieczenia i ogólne warunki ubezpieczenia są wysyłane tylko na podany adres e-mail, po zaksięgowaniu składki 

ubezpieczeniowej na koncie ubezpieczyciela.  

Proces sprzedaży częściowo realizowany jest na zewnętrznej stronie ubezpieczyciela. INS Global nie odpowiada i nie ma wpływu 

na treść oraz proces realizowany na zewnętrznej stronie.  

Mimo tego, że strona internetowa https://visa-insurance.pl/  jest dostępna w Internecie, oferowany serwis oraz oferta nie jest dla 

każdego użytkownika. Niektóre wyłączenia mogą dotyczyć użytkowników serwisu i są one wyszczególnione w Ogólnych 

Warunkach Ubezpieczenia oraz w wystandaryzowanym dokumencie Informacje o produkcie, które znajdują się na stronie 

internetowej. 

 

Pośrednik oraz ubezpieczyciel 

INS Global jest pośrednikiem ubezpieczeniowym ubezpieczyciela AXA Assistance na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

dnia 1/11/2018r. AXA Assistance jest znakiem handlowym należącym do Inter Partner Assistance S.A. prowadzącym działalność 

w Polsce (KRS 0000320749, ul. Giełdowa 1, 01-211 Warszawa). 

INS Global udostępnia informacje na temat ubezpieczenia zdrowotnego dla cudzoziemców z możliwością bezpośredniego 

zawarcia umowy ubezpieczenia poprzez stronę https://visa-insurance.pl/. INS Global świadczy usługi ubezpieczeniowe 

polegające na promowaniu ubezpieczenia dla cudzoziemców, odpowiadaniu na zapytania oraz przekazywania informacji na temat 

produktu, sprzedaży oraz zgłaszania roszczeń, za co otrzymuje prowizję od ubezpieczyciela, która jest wliczona w składkę 

ubezpieczeniową. 

 

Reklamacje 

Użytkownik strony może rozpocząć proces zgłoszenia reklamacji wysyłając wiadomość na adres poczty internetowej 

kontakt@visa-insurance.pl 

 

Treść strony internetowej 

Strona internetowa https://visa-insurance.pl/ oraz jej treść jest objęta ochroną prawną oraz prawami autorskimi. Kopiowanie treści 

oraz jej powielanie jest zabronione z wyłączeniem działalności prywatnej, niekomercyjnej lub po uzyskaniu odpowiedniej zgody 

właściciela. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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