
Regulamin Klubu Miło śników Sportów Lotniczych (KMSL) 
 

1. Klub Miłośników Sportów Lotniczych (KMSL) przy Stowarzyszeniu Instruktorów 
Lotniowych i Paralotniowych ma na celu integrację międzynarodowego środowiska 
lotniczego, udostępnienie platformy wymiany informacji oraz dostęp do atrakcyjnych ofert 
ubezpieczeniowych; 
 
2. Opłaty wnoszone zgodnie z deklaracją przystąpienia do KMSL są w 100% przeznaczane 
na koszty ubezpieczeń członków klubu; 
 
3. Członkiem KMSL może zostać każda osoba fizyczna lub podmiot prawny pod warunkiem 
wniesienia opłat przewidzianych w aktualnym wniosku o przystąpienie do KMSL; 
 
4. Osoby fizyczne przystępujące do KMSL mogą w deklaracji przystąpienia określić zakres 
ubezpieczenia grupowego do którego chcą przystąpić. W takim wypadku ŁĄCZNE kwoty 
podane przy każdej wybranej opcji ubezpieczenia bez żadnych dodatkowych kosztów 
manipulacyjnych zostaną potraktowane jako spełnienie warunków pkt 3 regulaminu; 
 
5. Roczne i półroczne ubezpieczenia OC/NNW/KL są uruchamiane niezależnie od pory dnia i 
dnia tygodnia w chwili przesłania do administratora KMSL - Finansowej Chaty – poprawnie 
wypełnionej deklaracji przystąpienia wraz z czytelnym potwierdzeniem nadania należnych 
opłat. Potwierdzenia przystąpienia do umowy ubezpieczeniowej są wysyłane członkom klubu 
mailem najpóźniej w ciągu 24 godzin od chwili wysłania do Finansowej Chaty kompletu 
dokumentów (deklaracja + potwierdzenie nadania przelewu). W przypadku skorzystania z 
płatności internetowych w formularzu elektronicznym potwierdzenie jest wysyłane 
natychmiast; 
 
6. Okres członkostwa w klubie jest bezterminowy. Członek klubu może zrezygnować z 
członkostwa na piśmie przesyłając rezygnację na maila administratora klubu; 
 
7. Osoby przystępujące do KMSL wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych 
w celu zawarcia ubezpieczenia, przesyłania na ich adres email i/lub korespondencyjny oraz 
telefon komórkowy komunikatów potwierdzających zawarcie ubezpieczenia, 
przypominających o ich upływie jak również zawiadomień o zmianach trybu, sposobu lub 
zakresu zawierania ubezpieczeń klubowych oraz regulaminów. Ponadto klient na wniosku 
klubowym lub w każdym innym czasie może zrezygnować z otrzymywania drogą mailową 
cyklicznych biuletynów klubowych poświęconych lotnictwu; 
 
8. Osoby przystępujące do KMSL wyrażają zgodę, aby wszelka korespondencja w sprawach 
klubowych odbywała się drogą elektroniczną i/lub pocztą tradycyjną; 
 
9. W przypadku, gdy działalność członka KMSL zostanie uznana przez administratora klubu 
za szkodliwą interesom członków klubu lub której działania ograniczają możliwość działania 
i/lub rozwoju KMSL istnieje możliwość wykluczenia klubowicza z członkostwa w KMSL; 
 
10. Wszelkich informacji nt interpretacji zapisów regulaminu KMSL udziela administrator pod 
adresem mailowym: biuro@finansowachata.pl 
 

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 maja 2014 


