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Regulamin posiadacza Karty Planeta Młodych/ 

Karty Planeta Młodych Plus 
 

Niniejszy Regulamin określa zasady zakupu oraz korzystania z Programu Karta              

Planeta Młodych. Wydawcą Karty jest Planeta Młodych sp. z o.o. z siedzibą we Wro-

cławiu przy ulicy Strońskiej 13/3 (dalej także jako Spółka). 

 

§1 

 

1. Uprawnionym Posiadaczem Karty Planeta Młodych wydanej przez Planeta 

Młodych sp. z o.o. jest osoba fizyczna, która nabyła Kartę na zasadach 

określonych przez Planetę Młodych Spółkę. Osoba ta musi mieć ukończone 5 

lat a i nie przekroczone 39 lata. / Uprawnionym Posiadaczem Karty Planeta 

Młodych Plus wydanej przez Planeta Młodych sp. z o.o. jest osoba fizyczna, 

która nabyła Kartę na zasadach określonych przez Planetę Młodych Spółkę. 

Osoba ta musi mieć ukończone 39 lat a i nie przekroczone 59 lata. 

2. Uprawnionym Posiadaczem Karty Planeta Młodych/ Karty Planeta Młodych 

Plus wydanej przez Planeta Młodych sp. z o.o. jest osoba fizyczna, która nabyła 

Kartę na zasadach określonych przez Planetę Młodych tj. złożyła wniosek  

o wydanie Karty, wniosła opłatę za wydane Karty oraz składkę członkowską 

Stowarzyszenia Planeta Młodych oraz została zarejestrowana w bazie członków 

wspierających Stowarzyszenia Planeta Młodych. Jako potwierdzenie 

przystąpienia do programu Karta Planeta Młodych Planeta Młodych Plus po 

wniesieniu odpowiedniej opłaty tytułem składki członkowskiej osoba 

otrzymuje legitymację w jednym z wybranych wariantów: 

a. Travel TA lub Travel TD / Travel Plus TA lub Travel Plus TD 

zawierającą ubezpieczenie Świat Travel Sport TSA lub Travel Sport 

TSD/ Travel Sport Plus TSA lub Travel Sport Plus TSD zawierającą 

ubezpieczenie Świat Sport 

b. Travel VIP TDV / Travel VIP Plus TDV zawierającą ubezpieczenie Świat 

+ Kanada i USA 

c. Travel Sport VIP TSDV / Travel Sport VIP Plus TSDV zawierającą 

ubezpieczenie Świat + Kanada i USA Sport 

 

§2 

 

1. Wszelkie zniżki i świadczenia związane z Kartą Planeta Młodych / Kartą Plane-

ta Młodych Plus wydaną przez Planeta Młodych sp. z o.o. przysługują wszyst-

kim posiadaczom Kary Planeta Młodych/ Kary Planeta Młodych Plus niezależ-

nie od wariantu. 

2. Przedstawiciel instytucji honorującej Kartę Planeta Młodych/Kartę Planeta 

Młodych Plus może poprosić posiadacza o okazanie dokumentu umożliwiają-
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cego ustalenie tożsamości osoby posługującej się Kartą. Posiadacz Karty powi-

nien powyższe umożliwić. 

3. Zniżki związane z Kartą Planeta Młodych/Kartą Planeta Młodych Plus mogą 

się wyczerpać lub mogą być zastąpione innymi. W takiej sytuacji Karta sprze-

dawana jest na tych samych zasadach co Karta posiadająca te usługi. Nie jest to 

podstawą do zwrotu Karty i żądania zwrotu pieniędzy. 

 

§3 

 

1. Okres ważności Karty Planeta Młodych/Karty Planeta Młodych Plus wynosi 12 

miesięcy. Karta ważna jest od dnia następnego, po dacie jej wystawienia, chyba 

że Posiadacz Karty zaznaczy inaczej.  

2. Wszelkie uregulowania dot. ubezpieczenia określone są w Ogólnych Warun-

kach Ubezpieczenia HanseMerkur Reiseversicherung AG dla Kart Planeta 

Młodych/ Planeta Młodych Plus Travel, Travel Sport oraz VIP i innych uregu-

lowaniach ubezpieczeniowych. W razie kolizji między postanowieniami niniej-

szego regulaminu i regulowaniami ubezpieczeniowymi pierwszeństwo przysłu-

guje temu drugiemu. 

 

§4 

 

1. Zasady nabywania i korzystania oraz oferta Karty Planeta Młodych/Karty Pla-

neta Młodych Plus mogą być uregulowane odrębnie w regulaminach i innych 

aktach dla takiej Karty, ustalonych przez Planetę Młodych. W zakresie uregu-

lowanym przez te akty postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają zasto-

sowania albo stosowane są odpowiednio. 

2. Ubezpieczony ma prawo odstąpić od umowy kupna Karty Planeta Mło-

dych/Karty Planeta Młodych Plus nie później niż w ciągu 7 dni od daty jej za-

warcia w przypadku umów zawieranych w punkcie stacjonarnym oraz 14 dni 

dla umów ubezpieczenia zawartych drogą elektroniczną. 

 

 

 

 

 

§5 

 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z 

wydaniem Karty Planeta Młodych/Karty Planeta Młodych Plus jest Planeta 

Młodych sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Strońskiej 13/3. 

2. Administrator oświadcza, że wdrożył i stosuje wszystkie postanowienia 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych). 

3. Dalsze informacje o ochronie danych osobowych są zawarte w Polityce 

prywatności dostępnej na stronie www.planetamlodych.com.pl 
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