Regulamin akcji „Poleć nasz punkt”
§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin promocji „Poleć nasz punkt” (zwany dalej “Regulaminem”), jest dokumentem
zawierającym wszystkie warunki uczestnictwa w tym Programie oraz zasady obowiązujące
pomiędzy Uczestnikiem promocji, a Ubezpieczeniowi Nowak Sp. J.. ul. Lubartowska 74a lok.
23, 20-094 Lublin (zwanym dalej również „Organizatorem”).
2. Regulamin stanowi jedyny prawnie wiążący dokument regulujący zasady i warunki, na jakich
Akcja zostanie przeprowadzona. Wszelkie inne materiały informacyjne, w tym reklamowe i
marketingowe mają jedynie charakter pomocniczy.
3. Akcja promocyjna – „Poleć nasz punkt” stworzona została dla klientów, którzy dokonują
zakupu ubezpieczenia w placówkach Organizatora w całej Polsce, lista punktów znajduje się
na stronie Internetowej Organizatora www.UBEZPIECZENIOWI.com.pl
4. Uczestnik programu – klient – osoba fizyczna lub przedsiębiorca, który kupi polisę
ubezpieczeniową.
5. Akcja „Poleć nasz punkt” ma na celu budowanie więzi lojalnościowych Organizatora z
Uczestnikami.
6. Akcja „Poleć nasz punkt” jest akcją promocyjną, polegającą na kontakcie z Klientami po
wykupieniu polisy z informacją o obowiązującej promocji i przekazaniu szczegółów akcji.
Podczas rozmowy Organizator informuje Uczestnika programu, że za każde polecenie może
otrzymać bon lub nagrodę o wartości 50 zł. Taka osoba jest nazywana osobą polecającą. Jeśli
Uczestnik programu przekaże osobie polecającej kod rabatowy, który otrzyma uprzednio
SMSem, a osoba polecająca wróci do placówki Organizatora i wykupi polisę na pojazd, to
osoba polecająca jest informowana telefonicznie przez obsługę o tym, że może odebrać swój
prezent (zwanych również zamiennie: prezent, nagroda). Jeden nowy klient z polecenia to
jedna nagroda. Liczba przyznanych prezentów dla jednej osoby polecającej nie jest
ograniczona.
7. Weryfikacja nowych klientów jest przeprowadzana na podstawie numeru rejestracyjnego
pojazdu.
8. Za klienta nie będącego klientem Ubezpieczeniowi Nowak Sp. Jawna rozumie się osobę,
która podczas wykupywania polisy nie będzie widniała pieczątka ostatniej polisy
ubezpieczeniowej wystawionej w sieci placówek Ubezpieczeniowi Nowak Sp. J.
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Każdy Uczestnik korzystający z akcji „Poleć nasz punkt” jest związany postanowieniami
niniejszego Regulaminu.
2. Warunkiem udziału w akcji jest wykupienie polisy ubezpieczeniowej na pojazd (z wyłączeniem
motocykli, motorowerów i pojazdów wolnobieżnych).
3. Dla Uczestnika udział w akcji „Poleć nasz punkt” jest bezpłatny.
4. Udział w akcji „Poleć nasz punkt” nie łączy się z innymi promocjami i programami partnerskimi
prowadzonymi przez Organizatora w tym samym czasie.
5. Przystąpienie Uczestnika do Akcji oznacza, że Uczestnik:
a) zapoznał się z treścią Regulaminu i zaakceptował w całości jego postanowienia;
b) zobowiązuje się do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad i warunków.
§ 3 REALIZACJA UPRAWNIEŃ
1. Uczestnik realizuje uprawnienia, które przysługują mu w związku z faktem udziału w akcji
„Poleć nasz punkt” wyłącznie i bezpośrednio w placówkach Ubezpieczeniowi biorących udział
w akcji.
2. Pracownik punktu obsługujący Klienta, uprawniony jest do odmówienia przyjęcia kodu
rabatowego i wydania nagrody, jeżeli przedłożony kod budzi jego wątpliwości co do
autentyczności i legalności pochodzenia.
3. W przypadku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia kodu rabatowego Organizator może
przekazać duplikat kodu na życzenie klienta.

4. Organizator zastrzega, że w przypadkach od niego niezależnych mogą wystąpić braki
magazynowe towarów przeznaczonych na nagrody. W takim przypadku wydanie nagrody
może się opóźnić o czym klient zostanie poinformowany telefonicznie przez Organizatora.
5. Odbiór nagrody musi być pokwitowany Protokołem odbioru nagrody w promocji
(wzór wg załącznika do niniejszego regulaminu).
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Akcja „Poleć nasz punkt” obowiązuje od 20-11-2018r. do odwołania, chyba, że na materiałach
reklamowych pojawi się informacja o terminie zakończenia akcji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Akcji wskutek zaistnienia szczególnych
okoliczności czy zmian prawa przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień
skierowanych do Uczestników.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach
warunków i zasad Programu, tj. Regulaminu, Uczestnicy zostaną poinformowani za
pośrednictwem strony internetowej Organizatora.
4. Oferowane nagrody mogą różnić się od tych przedstawionych w folderze (inny model), jednak
zawsze zachowają swój podstawowy charakter.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 20-11-2018r.

Potwierdzenie odbioru nagrody promocji „POLEĆ NASZ PUNKT”
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Czytelny podpis nagrodzonego

Jednocześnie oświadczam, że są mi znane obowiązki wynikające z ustawy z dnia 26 lipca 1991r. (z
późn. zmian) o podatku dochodowym od osób fizycznych zawartych w art. 21 ust. 1 pkt 68.
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