
REGULAMIN PROMOCJI 

„#zostańwdomu kup polisę przez telefon” 

§1 OPIS PROGRAMU 
 

1. Regulamin promocji „#zostańwdomu kup polisę przez telefon” (zwany dalej 
“Regulaminem”), jest dokumentem zawierającym wszystkie w warunki uczestnictwa w 
tym Programie oraz zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem promocji, a Market 
Ubezpieczeń Sp. z o.o. i Ubezpieczeniowi Sadowski Sp. Jawna (zwanym dalej 
również „Organizatorem”). 

2. Uczestnik promocji – osoba fizyczna lub osoba  prawna będąca nie posiadająca 
polisy ubezpieczeniowej zakupionej za pośrednictwem organizatora w ostatnich 18 
miesiącach. 

3. Uczestnik promocji otrzyma e-bon na kwotę 50 zł za zakup polisy OC+NNW lub 100 
zł za zakup polisy OC+AC u Organizatora 

4. E-bon będzie można wykorzystać na zakupy w sklepach sieci Biedronka.  
 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Każdy Uczestnik korzystający z promocji jest związany postanowieniami niniejszego 
Regulaminu.  

2. Warunkiem udziału w promocji przekazanie hasła #zostańwdomu w trakcie 
zawierania polisy przez Uczestnika. 

3. Dla Uczestnika udział w promocji jest bezpłatny.  
4. Udział w promocji nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez 

Organizatora, w tym samym czasie. 
5. Uczestnik może otrzymać tylko jeden e-bon za polisę 
6. E-bon zostanie przekazany uczestnikowi w formie elektronicznej w przeciągu 48h od 

opłacenia polisy przez uczestnika. 
7. Jeśli uczestnik zrezygnuje z polisy zawartej na odległość; równowartość otrzymanego 

e-bonu będzie musiał zwrócić na konto bankowe Organizatora. 
8. Przystępując do promocji Uczestnik oświadcza, że są mu 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 68a. 

 
 

§3 REALIZACJA BONÓW 
 

1. Uczestnik musi zrealizować bon przed upływem daty jego ważności która będzie mu 
przekazana wraz z bonem. Bony nie wykorzystane w terminie przepadają, a 
uczestnik nie ma prawa żądać nowego bonu. 

2. Bony można zrealizować tylko w sieci sklepów Biedronka 
 

§4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Program promocyjny obowiązuje do 30 kwietnia 2020r, chyba, że na materiałach 
reklamowych lub stronie internetowej Organizatora pojawi się inna informacja o 
terminie zakończenia Promocji. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji wskutek zaistnienia 
szczególnych okoliczności, 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. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia 2020r. 


