Regulamin Promocji sprzedażowej - Bon Promocyjny serii „KK 01/2022” i „KN 01/2022”
Regulamin ważny od dnia: 21.01.2022r.
1 Informacje ogólne:
Organizator:
Uczestnik:

Proste Ubezpieczenia sp. z o.o. - Agent Ubezpieczeniowy.
Osoba fizyczna, która otrzymała BON promocyjny na ubezpieczenia przy
zakupie pojazdu od partnera programu.
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na handlu
pojazdami.

Partner programu:
Bon Promocyjny:

Bon serii „KK” - którym uczestnik programu może zapłacić za część składki
do ubezpieczenia.

Wartość Bonu:

•
•
•

25 zł - pozwala na zapłacenie bonem za ubezpieczenie o składce minimum
250 zł.
50 zł - pozwala na zapłacenie bonem za ubezpieczenie o składce minimum
500 zł.
100 zł - pozwala na zapłacenie bonem za ubezpieczenie o składce
minimum 1000 zł.

Polisa:

Dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia.

Czas trwania
promocji:

21.11.2022 do 31.03.2022 z możliwością przedłużenia.

Ważność Bonu:

Bon jest ważny do dnia wskazanego na bonie do godziny 23:59.

2 Realizacja Bonu
2.1 Aby zrealizować Bon należy
•
•

zadzwonić pod numer: 798 90 40 20 w dni robocze w godzinach 09:00-18:00
lub napisać na adres e-mail: bon@prosteubezpieczenia.pl
(konsultant oddzwoni w ciągu dwóch dni roboczych)

2.2 Miejsce realizacji Bonu:
•

Bon można wykorzystać wyłącznie u organizatora promocji przy zawieraniu ubezpieczenia.

3 Postanowienia dodatkowe
3.1 Ważnym Bonem możesz opłacić część składki za ubezpieczenie w dniu wystawienia
ubezpieczenia (wymagana płatność gotówkowa lub przelew na rzecz agenta).
3.2 Kwota wpłacanej składki będzie pomniejszona o wartość bonu.
3.3 Na polisie ubezpieczeniowej będzie kwota wpłaconej składki powiększona o wartość bonu.
3.4 Bony nie sumują się i nie łączą z innymi promocjami.
3.5 Do jednego ubezpieczenia (polisy) można wykorzystać jeden bon.
3.6 Bonu nie można zrealizować przy płatności przelewem bezpośrednio do towarzystwa
ubezpieczeń.
3.7 Organizator ani Partner programu nie odpowiadają za zgubienie i/lub uszkodzenie Bonów przez
Klienta. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane.
3.8 Bon nie jest środkiem płatniczym.
3.9 Niewykorzystany Bon nie podlega wymianie na gotówkę.
3.10 Bon nie może być sprzedawany lub wystawiany na aukcjach.

3.11 Zwolnienia podatkowe:

•

Wartość bonu podlega zwolnieniu z podatku na postawie w art. 21 ust. 1 pkt 68 u.p.d.f.
ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dotyczy osób
fizycznych "konsument" nie prowadzących działalności gospodarczej).

3.12 Organizator zastrzega możliwość odmowy realizacji Bonu, w szczególności gdy Bonem
posługuje się osoba nieuprawniona.
3.13 Reklamacje należy wysłać na adres mailowy: bon@prosteubezpieczenia.pl
3.14 Udział w Akcji promocyjnej oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.
4 Ochrona danych osobowych
4.1 Administratorem danych osobowych Uczestników jest Proste Ubezpieczenia sp. z o.o.
4.2 Dane osobowe są przetwarzane z zachowanie wymaganych przez polskie prawo środków
bezpieczeństwa oraz z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w
tym ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. 02.101.926 z
późn. zm.).
4.3 Proste Ubezpieczenia sp. z o.o. zapewnia Uczestnikom możliwość zmiany, modyfikacji danych
osobowych oraz wniesienia sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych (z wyłączeniem
danych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy).
4.4 Sprzeciwy i zmiany należy kierować na adres bon@prosteubezpieczenia.pl
4.5 Podane dane osobowe osób zawierających umowę ubezpieczenia biorących udział w Akcji
promocyjnej zostaną wykorzystane do celów zawarcia umowy ubezpieczenia, wystawienia
dokumentu potwierdzenia, do przesłania komunikatu o zbliżającym się terminie wygaśnięcia
rocznej ochrony ubezpieczeniowej (ekspiracja umowy ubezpieczenia) oraz do celów
marketingowych.
5 Zgody marketingowe
5.1 Warunkiem realizacji Bonu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
w celu wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przez Proste Ubezpieczenia sp. z
o.o. zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług
drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204z zm.)
5.2 Warunkiem realizacji Bonu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych
przez (nazwa administratora danych) zgodnie z europejskim rozporządzeniem o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr 119, str. 1) oraz ustawą z dnia
16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z zm.).
5.3 Warunkiem realizacji Bonu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez
Proste Ubezpieczenia sp. z o.o. do celów uczestnictwa w promocji (Zgodnie z europejskim
rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L nr
119, str. 1).Warunkiem realizacji Bonu jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych
osobowych przez Proste Ubezpieczenia sp. z o.o. do celów uczestnictwa w promocji (Zgodnie z
europejskim rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.
Urz. UE L nr 119, str. 1).

