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REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE VOTUM AGRO CARE 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie VOTUM Agro Care. 

2. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 

1) Dane – następujące dane Posiadacza Karty: imię i nazwisko/firma, adres zamieszkania/adres prowadzenia działalności 

gospodarczej, NIP (w przypadku przedsiębiorcy), telefon, adres e-mail; 

2) Dystrybutor – EX NOBIS sp. z o. o. z siedzibą w Pilchowicach 70A, 56-610 Wleń, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 

dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000503002, Regon:  022397010, NIP: 616-155-74-03, kapitał zakładowy 5.000,00 zł;  

3) Infolinia – infolinia dostępna dla Posiadaczy Kart obsługiwana przez VOTUM; 

4) Karta – imienna karta potwierdzająca uczestnictwo osoby, na rzecz której została wydana, w Programie VOTUM Agro 

Care, w tym karta tymczasowa; 

5) Producent rolny – osoba fizyczna prowadząca w sposób zorganizowany i ciągły działalność wytwórczą w rolnictwie 

o charakterze zarobkowym; 

6) Posiadacz Karty – Producent rolny uprawniony do korzystania z Karty na podstawie zawartej z Dystrybutorem umowy; 

7) Program VOTUM Agro Care – pakiet usług podmiotów Grupy Kapitałowej VOTUM dla Posiadaczy Karty; 

8) Regulamin Dystrybucji Kart– regulamin określający warunki i zasady wydawania Kart przez Dystrybutora; 

9) Regulamin – niniejszy Regulamin; 

10) VOTUM – VOTUM S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wyścigowa 56i, 53-012 Wrocław, zarejestrowaną w Sądzie 

Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 

0000243252, REGON: 020136043, NIP: 899-25-49-057, posiadającą kapitał zakładowy 1.200.000 zł, wpłacony w całości, 

tel. 71/ 33 93 400, e-mail: dok@votum-sa.pl;  

11) BEP – Biuro Ekspertyz Procesowych sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu; ul. Aleja Wiśniowa 47, 53-126 Wrocław, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000565095, REGON 361924010, NIP 899-27-69-617, kapitał zakładowy 50.000,00 zł;  

12) PROTECTA -  Protecta Sp. z o. o. z siedzibą we Włocławku, ul. Kościuszki 16B, lok. 4-5, 87-800 Włocławek, 

zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 

KRS 0000168270, REGON: 932923329, NIP: 8971684241, posiadającą kapitał zakładowy 1.000.000 zł;  

13) PCRF VOTUM - Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Golikówka 6, 

30-723 Kraków, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000443718, REGON 122648035, NIP 679-30-87-334; 

3. Regulamin doręcza się Posiadaczowi Karty przed zawarciem umowy o wydanie Karty. 

4. Regulamin jest dostępny w biurze VOTUM we Wrocławiu przy ul. Wyścigowej 56i oraz na stronie internetowej VOTUM pod 

adresem: http://www.votum-sa.pl/.  

 

II. ZASADY UCZESTNICTWA W PROGRAMIE VOTUM AGRO CARE  

 

§ 2 

1. Program VOTUM Agro Care jest przeznaczony dla Posiadaczy Karty.   

2. Warunki wydania Karty oraz okres jej ważności określa Regulamin Dystrybucji Kart.  

3. VOTUM może weryfikować uprawnienie do uczestnictwa w Programie VOTUM Agro Care na podstawie Danych podanych 

przy składaniu Wniosku oraz numeru Karty.  

4. VOTUM kontaktuje się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej z Posiadaczem Karty w celu przekazania 

informacji dotyczącej możliwości skorzystania z Programu VOTUM Agro Care, nie rzadziej niż raz na kwartał kalendarzowy. 

Posiadacz Karty może zrezygnować z możliwości uzyskania informacji o Programie VOTUM Agro Care, składając VOTUM 

stosowne oświadczenie pisemnie, za pośrednictwem Infolinii bądź e-mailem na adres: dok@votum-sa.pl. 

 

INFOLINIA 

§ 3 

1. Posiadacz Karty może skorzystać z nieodpłatnej Infolinii obsługiwanej przez VOTUM, czynnej w dni robocze od 8:00 do 

24:00, pod numerem telefonu: 800 217 417. 

2. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa oraz zapewnienia należytej jakości obsługi VOTUM dopuszcza możliwość 

nagrywania rozmów prowadzonych w ramach infolinii, o czym informuje Posiadacza Karty przed rozpoczęciem rozmowy, 

prosząc o udzielenie zgody na jej nagranie. Posiadacz Karty może nie wyrazić zgody na nagrywanie rozmowy i zakończyć 

połączenie.  

3. Za pośrednictwem Infolinii Posiadacz Karty może uzyskać  informacje o usługach oferowanych w ramach Programu VOTUM 

Agro Care.   

4. Infolinia nie jest numerem ratunkowym. Posiadacz Karty będący uczestnikiem zdarzenia wypadkowego powinien zawiadomić 

o zdarzeniu właściwe służby ratunkowe. 
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5. VOTUM zastrzega sobie prawo do zakończenia połączenia dotyczącego Programu VOTUM Agro Care wykonanego na numer 

Infolinii, w przypadku przekazywania treści naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub 

niezgodnych z zasadami współżycia społecznego oraz obowiązującymi powszechnie przepisami prawnymi. 

 

BIULETYN AGROVOTUM  

§ 4 

1. Posiadacz Karty otrzymuje elektroniczną prenumeratę biuletynu AgroVotum. 

2. VOTUM wysyła biuletyn AgroVotum na adres e-mail Posiadacza Karty podany we wniosku o wydanie karty Agro Care.  

3. VOTUM tworzy listę subskrybentów biuletynu zawierającą adresy e-mail Posiadaczy Karty, którym jest wysyłany biuletyn 

AgroVotum. 

4. Biuletyn AgroVotum jest wysyłany raz na kwartał, w terminie do 15. dnia pierwszego miesiąca kwartału.  

5. VOTUM może wydawać numery specjalne biuletynu w innym terminie niż wskazany w ust. 4 powyżej. 

6. Każdy Posiadacz Karty może w każdej chwili zrezygnować z elektronicznej prenumeraty biuletynu AgroVotum przysyłając 

stosowną informację na adres e-mail podany przez VOTUM przy przesłaniu numeru biuletynu. Po otrzymaniu oświadczenia 

o rezygnacji VOTUM usuwa adres  e-mail Posiadacza Karty z listy subskrybentów Biuletynu AgroVotum. 

 

OFERTY SPECJALNE USŁUG VOTUM 

§ 5 
1. Posiadacz Karty jest uprawniony do złożenia zamówienia na usługi VOTUM polegające na ustaleniu podmiotu ponoszącego 

odpowiedzialność cywilną za naprawienie szkody i uzyskaniu od tego podmiotu świadczeń odszkodowawczych za szkodę 

należnych poszkodowanemu, na warunkach preferencyjnych w stosunku do standardowej oferty kierowanej do klientów, 

zwanych dalej: „Ofertą specjalną”. 

2. Oferta specjalna obejmuje w szczególności dochodzenie roszczeń odszkodowawczych: 

1) od zakładów ubezpieczeń w ramach: 

a) obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego: 

 za szkody na mieniu i osobie spowodowane przez rolnika, domownika bądź każdej innej osoby, która pracowała 

na rzecz ubezpieczonego gospodarstwa; 

 za szkody na mieniu i osobie  spowodowane ruchem maszyn wolnobieżnych wchodzących w skład gospodarstwa 

rolnego; 

 za szkody na mieniu i osobie spowodowane przez zwierzęta gospodarskie; 

b) obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń 

losowych; 

c) dotowanego obowiązkowego ubezpieczenia upraw zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw 

gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych, od 

zasiewu lub wysadzenia do ich zbioru, od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz 

nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę, suszę, ujemne skutki przezimowania oraz przymrozki wiosenne; 

d) dotowanego ubezpieczenia zwierząt hodowlanych: bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń od ryzyka wystąpienia 

szkód spowodowanych przez huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę oraz w 

wyniku uboju  z konieczności; 

e) dobrowolnych ubezpieczeń zawieranych przez rolników (ubezpieczenie pasiek, ubezpieczenie hodowli i chowu 

stawowego ryb, ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwie, ubezpieczenie drobiu, ubezpieczenia zwierząt 

futerkowych  od padnięcia i uboju z konieczności, itp.); 

2) od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego za szkody spowodowane: 

a) w wyniku wypadku powstałego w związku z prowadzeniem przez rolnika gospodarstwa rolnego, który pomimo 

obowiązku nie miał wykupionego ubezpieczenia OC; 

b) w wyniku wypadku komunikacyjnego, spowodowanego przez ruch pojazdu, który pomimo obowiązku nie miał 

wykupionego ubezpieczenia OC; 

c) w wyniku wypadku komunikacyjnego, którego sprawca zbieg z miejsca zdarzenia  

i nie ustalono jego tożsamości; 

3) od zakładów ubezpieczeń z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, za szkodę będącą 

następstwem: 

a) śmierci, uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia osoby poszkodowanej; 

b) utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. 

3. Oferta specjalna obejmuje świadczenie usług  na warunkach prezentowanych Posiadaczowi Karty przed złożeniem zamówienia, 

odpowiadających warunkom świadczenia przez VOTUM usług dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od podmiotu 

zobowiązanego do naprawienia szkody powstałych w związku ze zdarzeniem wypadkowym, w którym osoba poszkodowana 

poniosła śmierć (umowa MAXIMA), za szkodę na osobie w postaci uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia (umowa 

PROMEDICA) lub za szkodę na mieniu (umowa BONA), z zastrzeżeniem ustępu poniżej. 

4. Wynagrodzenie za usługi VOTUM świadczone w ramach Oferty specjalnej jest obniżone o nie mniej niż 25% (słownie: 

dwadzieścia pięć procent) w stosunku do wynagrodzenia VOTUM za świadczenie usług – odpowiednio w ramach umowy 

PROMEDICA, MAXIMA lub BONA, obowiązujących w dniu złożenia zamówienia w ramach Oferty specjalnej. Na dzień 

przyjęcia Regulaminu wynagrodzenie za usługi VOTUM w ramach Oferty specjalnej wynosi odpowiednio: 
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1) prowizję 18,75% (słownie: osiemnaście procent siedemdziesiąt pięć setnych) brutto wartości uzyskanych dla 

Zleceniodawcy środków pieniężnych w ramach umowy PROMEDICA lub BONA (w tym podatek od towarów i usług 

[VAT] w wysokości 23%); 

2) prowizję 24,75% (słownie: dwadzieścia cztery procent siedemdziesiąt pięć setnych) brutto wartości uzyskanych dla 

Zleceniodawcy środków pieniężnych w ramach umowy MAXIMA (w tym podatek od towarów i usług [VAT] w wysokości 

23%). 

5. Posiadacz Karty jest uprawniony do złożenia zamówienia na usługi VOTUM polegające na dochodzeniu roszczeń na rzecz osób 

uprawnionych do uzyskania wypłaty środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku prowadzonym przez Otwarty Fundusz 

Emerytalny lub na subkoncie prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub na innym koncie emerytalnym albo na 

rachunku bankowym, zwanych dalej: „Ofertą specjalną o dochodzenie środków z ZUS, OFE i rachunków bankowych”. 

6. Oferta specjalna o dochodzenie środków z ZUS, OFE i rachunków bankowych obejmuje świadczenie usług na warunkach 

prezentowanych Posiadaczowi Karty przed złożeniem zamówienia, odpowiadających warunkom świadczenia przez VOTUM 

usług określonym w Umowie o dochodzenie środków z ZUS, OFE i rachunków bankowych, z zastrzeżeniem dalszych 

postanowień. 

7. Wynagrodzenie za usługi VOTUM świadczone w ramach Oferty specjalnej o dochodzenie środków z ZUS, OFE i rachunków 

bankowych jest obniżone o nie mniej niż 25% (słownie: dwadzieścia pięć procent) w stosunku do wynagrodzenia VOTUM za 

świadczenie usług określonego w Umowie o dochodzenie środków z ZUS, OFE i rachunków bankowych. Na dzień przyjęcia 

Regulaminu wynagrodzenie za usługi VOTUM, o którym mowa w zdaniu 1 powyżej, wynosi 18,75% (słownie: osiemnaście 

procent siedemdziesiąt pięć setnych) brutto wartości środków pieniężnych uzyskanych dla Zleceniodawcy w ramach umowy 

(w tym podatek od towarów i usług [VAT] w wysokości 23%). 

8. Wysokość wynagrodzenia za usługi VOTUM świadczone w ramach Oferty specjalnej lub Oferty specjalnej dochodzenia 

o dochodzenie środków z ZUS, OFE i rachunków bankowych oblicza się w stosunku do standardowej oferty kierowanej do 

klientów VOTUM. 

9. Oferty specjalne, o których mowa w ust. 1 i 5 powyżej nie łączą się z innymi preferencyjnymi warunkami korzystania z usług 

VOTUM, o ile VOTUM nie postanowi inaczej. 

10. W celu przedstawienia Oferty Specjalnej lub Oferty specjalnej o dochodzenie środków z ZUS, OFE i rachunków bankowych 

Posiadacz Karty kontaktuje się z VOTUM za pośrednictwem Infolinii. Umowa o świadczenie usług w ramach Oferty Specjalnej 

jest zawierana w formie pisemnej. 

 

KUPON ZNIŻKOWY PROTECTA  

§ 6 
1. Posiadacz Karty może skorzystać z kuponu zniżkowego uprawniającego do obniżenia o równowartość 500 zł (słownie: pięćset 

złotych) wynagrodzenia za usługi świadczone przez PROTECTA w zakresie konsultacji dotyczącej optymalizacji podatkowej, 

zabezpieczenia dziedziczenia gospodarstwa rolnego, majątku oraz ochrony ubezpieczeniowej. 

2. Kupon zniżkowy jest przesyłany Posiadaczowi Karty przez Dystrybutora przesyłką poleconą na wskazany we Wniosku adres 

korespondencyjny w terminie 14 dni od dnia wniesienia opłaty przez Posiadacza Karty. 

3. Obniżenie wynagrodzenia za zamówione przez Posiadacza Karty usługi PROTECTA na podstawie kuponu zniżkowego oblicza 

się w stosunku do standardowej oferty kierowanej do klientów PROTECTA obowiązującej w chwili składania zamówienia przez 

Posiadacza Karty. 

4. Kupon zniżkowy dotyczy wykonania czynności na warunkach prezentowanych Posiadaczowi Karty przed złożeniem 

zamówienia, odpowiadających warunkom świadczenia przez PROTECTA usług kompleksowego dochodzenia roszczeń 

odszkodowawczych. 

5. Kupon zniżkowy dotyczy wyłącznie usług wskazanych w ust. 1 powyżej i nie łączy się z innymi preferencyjnymi warunkami 

korzystania z usług PROTECTA, o ile PROTECTA nie postanowi inaczej. 

6. W celu skorzystania z kuponu zniżkowego i zamówienia usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, Posiadacz Karty kontaktuje 

się z PROTECTA za pośrednictwem danych kontaktowych zawartych na kuponie zniżkowym, powołując się na uczestnictwo 

w Programie VOTUM Agro Care i podając numer Karty. 

 

ŚWIADCZENIA BEP 

§ 7 

1. Posiadacz Karty może skorzystać z usługi BEP na wykonanie kosztorysu określającego rzeczywiste koszty naprawy 

uszkodzonego pojazdu samochodowego oraz wyceny jego wartości za wynagrodzeniem brutto obniżonym o 50% (słownie: 

pięćdziesiąt procent) w stosunku do oferty dla innych klientów indywidualnych. 

2. Obniżenie wynagrodzenia za zamówione przez Posiadacza Karty usługi BEP oblicza się w stosunku do wynagrodzenia 

wskazanego w indywidualnej ofercie złożonej Posiadaczowi Karty na podstawie szacowanego nakładu pracy.  

3. Uprawnienie do zamówienia przez Posiadacza Karty usług za obniżonym wynagrodzeniem dotyczy wyłącznie usługi 

wskazanej w ust. 1 powyżej i nie łączy się z innymi preferencyjnymi warunkami korzystania z usług BEP, o ile BEP nie 

postanowi inaczej. 

2. W celu skorzystania z bezpłatnej analizy roszczeń Posiadacz Karty składa Wniosek za pośrednictwem poczty elektronicznej 

na adres: dok@votum-sa.pl. 

4. Wniosek o wykonanie kosztorysu powinien zawierać numer Karty oraz Dane Posiadacza Karty i niezbędne dokumenty, 

o których mowa  w ust. 5 poniżej. 

5. Posiadacz Karty załącza do wniosku dokumenty niezbędne do wykonania usługi kosztorysu: 

1) kopię dowodu rejestracyjnego oraz kopię karty pojazdu, o ile Posiadacz Karty ją posiada, 
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2) kosztorys naprawy uszkodzeń powstałych w pojeździe, 

3) decyzję zakładu ubezpieczeń o wypłacie odszkodowania wraz z numerem szkody, 

4) w przypadku zaistnienia w sprawie szkody całkowitej - wycenę wartości pojazdu w stanie nieuszkodzonym, bezpośrednio 

przed zdarzeniem oraz wycenę wartości pojazdu w stanie uszkodzonym, 

z zastrzeżeniem dalszych postanowień. 

6. VOTUM przekazuje Wniosek Posiadacza Karty BEP w terminie 3 dni roboczych. 

7. BEP może wezwać Posiadacza Karty do uzupełnienia dokumentacji przez przedłożenie: 

1) protokołu oględzin pojazdu,  

2) zdjęć uszkodzonego pojazdu, o ile pojazd jest w posiadaniu Posiadacza Karty, 

3) stosownych wycen wartości pojazdu – w stanie nieuszkodzonym oraz w stanie uszkodzonym, 

o ile takie dokumenty zostały bądź mogą zostać sporządzone. 

8. W przypadku, gdy dokumentacja przekazana przez Posiadacza Karty nie zawiera kompletnych dokumentów, o których mowa 

w ust. 6 i 7 bądź jest nieczytelna, BEP wzywa Posiadacza Karty do jej uzupełnienia. 

9. BEP przedstawia Posiadaczowi Karty ofertę na wykonanie kosztorysu w terminie do 7 dni od dnia otrzymania przez BEP 

wniosku i przedstawienia BEP kompletnej i czytelnej dokumentacji. BEP zawiera  umowę o wykonanie kosztorysu 

z Posiadaczem Karty, który zaakceptował ofertę. Szczegółowe warunki wykonania usługi określa umowa. 

 

BEZPŁATNA ANALIZA ROSZCZEŃ  

§ 8 
1. Posiadacz Karty może skorzystać ze świadczonej przez VOTUM bezpłatnej analizy roszczeń majątkowych skierowanych 

przeciwko niemu w związku z udziałem w zdarzeniu wypadkowym,  w następującym zakresie: 

a) zasadności roszczeń odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności cywilnej; 

b) zasadności roszczeń regresowych kierowanych przez zakład ubezpieczeń bądź Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 

w związku z zaspokojeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu odpowiedzialności cywilnej. 

2. W celu skorzystania z bezpłatnej analizy roszczeń Posiadacz Karty kontaktuje się z VOTUM za pośrednictwem Infolinii bądź 

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dok@votum-sa.pl. 

3. Po otrzymaniu wniosku VOTUM wskazuje Posiadaczowi Karty dokumenty niezbędne do wykonania analizy roszczeń. 

4. W przypadku, gdy dokumentacja przekazana przez Posiadacza Karty nie zawiera kompletnych dokumentów, wskazanych przez 

VOTUM bądź jest nieczytelna, VOTUM wzywa Posiadacza Karty do jej uzupełnienia. 

5. VOTUM dokonuje analizy w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku i przedstawienia VOTUM kompletnej i czytelnej 

dokumentacji.  

6. Analiza polega na udzieleniu Posiadaczowi Karty informacji o zasadności roszczeń majątkowych skierowanych przeciwko 

niemu w związku z udziałem w zdarzeniu wypadkowym. 

 

ŚWIADCZENIA DLA POSIADACZA KARTY POSZKODOWANEGO W WYPADKU, KTÓRY WYCZERPUJE 

ZNAMIONA PRZESTĘPSTWA 

§ 9 

1. W przypadku zawarcia przez Posiadacza Karty z VOTUM umowy o dochodzenie roszczeń majątkowych z tytułu 

odpowiedzialności cywilnej za szkodę na osobie, w związku ze zdarzeniem wypadkowym, które wyczerpuje znamiona 

przestępstwa i jest realizowane z umowy ubezpieczenia, Posiadaczowi Karty przysługuje:  

1) pokrycie przez VOTUM kosztów procesu w przypadku, gdy sąd nie zwolni Posiadacza Karty od ich ponoszenia; 

2) pokrycie przez VOTUM kosztów wynagrodzenia pełnomocnika procesowego, reprezentującego Posiadacza Karty jako 

pokrzywdzonego w karnym postępowaniu przygotowawczym obejmujących: przystąpienie do sprawy w charakterze 

pełnomocnika pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym, wystąpienie o dokumentację niezbędną do realizacji 

niniejszej umowy, a także sporządzanie pism procesowych; 

3) pokrycie przez VOTUM kosztów eksperckiej analizy oraz opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych 

w celu weryfikacji dokumentacji z postępowania karnego lub przygotowania autorskiej opinii w przedmiocie przebiegu 

wypadku i prawidłowości zachowań jego uczestników, w przypadku gdy ustalenia postępowania karnego prowadzonego 

w sprawie wypadku wskazują na wyłączenie lub ograniczenie możliwości uzyskania świadczeń odszkodowawczych za 

szkodę na osobie; 

4) pokrycie przez VOTUM kosztów pełnomocnika procesowego, reprezentującego Posiadacza Karty w postępowaniach 

sądowych dotyczących ubezwłasnowolnienia, ustanowienia opieki lub kurateli w celu właściwego zabezpieczenia 

interesów odszkodowawczych Posiadacza Karty; 

5) pokrycie przez VOTUM kosztów dochodzenia roszczeń z tytułu zwrotu kosztów leczenia, hospitalizacji, rehabilitacji, 

dostosowania lokalu lub pojazdu do potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakupu protez, sprzętów ortopedycznych, lekarstw, 

materiałów opatrunkowych, jak również kosztów przejazdów osób bliskich do placówek medycznych; 

6) pokrycie przez VOTUM kosztów dochodzenia roszczeń tytułem zwrotu kosztów pogrzebu;  

7) możliwość przekazania za pisemną zgodą Posiadacza Karty do PCRF VOTUM dokumentacji medycznej dostarczonej 

przez Posiadacza Karty celem przygotowania oferty indywidualnego programu rehabilitacji zawierającego wymiar 

godzinowy i zestawienie konsultacji oraz zabiegów niezbędnych w procesie leczenia; w skład programu mogą wchodzić, 

w zależności od oceny stanu zdrowia Posiadacza Karty, m.in.: rehabilitacja, konsultacje wielospecjalistyczne, np. 

konsultacja lekarza neurologa, neurochirurga, anestezjologa, radiologa oraz ortopedy, termolezja, ostrzykiwanie toksyną 

botulinową, orthokine, w tym zabiegi, które nie są refundowane przez NFZ; 

8) możliwość uzyskania prefinansowania kosztów procesu likwidacji szkody. 
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2. Wykonanie przez VOTUM, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7 następuje na podstawie pisemnej umowy o dochodzenie roszczeń 

zawartej z Posiadaczem Karty. 

3. Posiadacz Karty w celu uzyskania prefinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 powyżej składa do VOTUM wniosek 

o prefinansowanie kosztów procesu likwidacji szkody. W ramach prefinansowania VOTUM może tymczasowo pokryć także 

inne obciążające Posiadacza Karty wydatki związane z likwidacją szkody do czasu zakończenia procesu likwidacji szkody.  

4. We wniosku o przyznanie prefinansowania, o którym mowa w ust. 3 powyżej wskazuje się informacje o sytuacji majątkowej 

wnioskodawcy, ponoszonych kosztach likwidacji szkody. VOTUM może wezwać wnioskodawcę do przedstawienia 

dokumentów potwierdzających informacje o sytuacji majątkowej. 

5. Wniosek o prefinansowanie jest weryfikowany na podstawie informacji o sytuacji majątkowej wnioskodawcy, okoliczności 

sprawy, w szczególności ustaleń dotyczących podmiotu ponoszącego odpowiedzialność cywilną, wysokości dochodzonych 

i uzyskanych przez złożeniem wniosku świadczeń odszkodowawczych, stopnia przyczynienia poszkodowanego do poniesionej 

szkody. 

6. VOTUM zawiadamia Posiadacza Karty o przyznaniu i wysokości prefinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 powyżej 

bądź odmowie przyznania prefinansowania niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni. 

7. VOTUM prefinansuje koszty procesu likwidacji szkody na podstawie zawartego z Posiadaczem Karty aneksu do umowy 

o dochodzenie roszczeń majątkowych z tytułu odpowiedzialności cywilnej za szkodę na osobie. 

8. Równowartość środków pieniężnych poniesionych w ramach prefinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 powyżej jest 

potrącana na rzecz VOTUM z uzyskanych świadczeń od podmiotu ponoszącego odpowiedzialność cywilną za naprawienie 

szkody poniesionej przez Posiadacza Karty. Poniesione przez VOTUM wydatki na prefinansowanie, które nie zostały potrącone 

z uzyskanych świadczeń, podlegają zwrotowi od Posiadacza Karty na rzecz VOTUM w terminie 14 dni od dnia końcowego 

rozliczenia sprawy. 

 

III. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

§ 10 

1. VOTUM przetwarza dane osobowe Posiadacza Karty jako administrator danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.), w zakresie i w celu 

niezbędnym do świadczenia usług na rzecz Posiadacza Karty oraz marketingu bezpośredniego usług własnych, o ile Posiadacz 

Karty udostępni VOTUM te dane, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2. Dane osobowe podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 

3. Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom wykonującym na zlecenie administratora czynności określone niniejszym 

Regulaminem albo marketing bezpośredni usług administratora, o ile Posiadacz Karty nie sprzeciwił się ich przekazaniu. 

4. Posiadaczowi Karty przysługuje prawo: 

1) dostępu do dotyczących go danych przetwarzanych przez administratora danych oraz do ich poprawiania; 

2) wniesienia do administratora danych osobowych pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania 

dotyczących go danych ze względu na jego szczególną sytuację; 

3) wniesienia do administratora danych osobowych sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Posiadacza Karty 

w celach marketingu bezpośredniego usług własnych lub wobec przekazywania dotyczących go danych osobowych innemu 

administratorowi danych. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 

 

WARUNKI KORZYSTANIA Z KARTY ZA POŚREDNICTWEM SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH 

§ 11 

1. Warunkiem technicznym korzystania z uprawnień przysługujących Posiadaczom Karty za pośrednictwem poczty 

elektronicznej na podstawie Regulaminu jest posiadanie aktualnego, czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty 

elektronicznej.  

2. Posiadacz Karty jest zobowiązany powstrzymać się od używania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez 

lub do systemów teleinformatycznych treści: 

1) powodujących zakłócenie pracy bądź przeciążenie systemów teleinformatycznych odbiorców korespondencji; 

2) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego 

oraz obowiązującymi powszechnie przepisami prawnymi. 

3. VOTUM zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu teleinformatycznego, które mogą powodować 

utrudnienia lub uniemożliwiać Posiadaczom Kart korzystanie z uprawnień przysługujących na podstawie Karty za 

pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Informacja o terminach prac konserwacyjnych oraz przewidywanym czasie ich 

trwania jest publikowana na stronie internetowej VOTUM przed rozpoczęciem prac. 

4. VOTUM nie przekazuje Posiadaczom Kart treści o charakterze bezprawnym. 

5. VOTUM nie odpowiada za przerwy w świadczeniu usług wynikające z awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów 

teleinformatycznych osób trzecich. 

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

§ 12 

1. Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej na adres VOTUM. 

2. Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. O wyniku postępowania reklamacyjnego VOTUM zawiadamia na piśmie. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 13 

1. Regulamin obowiązuje od dnia 13.01.2016 r. 

2. VOTUM zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:  

a) jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub ze 

względu na uznanie postanowienia Regulaminu za niedozwolone – odpowiednio w tym zakresie; 

b) realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji publicznej; 

c) zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Karty 

w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem; 

d) wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu usług na podstawie Karty, w tym związanych z postępem technicznym 

lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach VOTUM. 

3. Regulamin obejmujący zmiany zostanie udostępniony Posiadaczom Kart z 14-dniowym wyprzedzeniem. Posiadacz Karty ma 

możliwość wypowiedzenia usług Korzystania z Karty oraz umowę o doręczenie Karty w terminie 14 dni od dnia wprowadzenia 

zmian, jeżeli nie akceptuje nowej wersji Regulaminu. 

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie postanowienia Regulaminu Dystrybucji Kart 

oraz odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

 


