Regulamin Promocji „Urządź się bezpiecznie” zwany dalej „Regulaminem”.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa i zasada promocji.
Promocja prowadzona jest pod nazwą „Urządź się bezpiecznie”.
2. Nazwa podmiotu organizującego Promocję.
Organizatorami Promocji, zwanymi w dalszej części niniejszego Regulaminu „Organizatorem” są
Market Ubezpieczeń Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinku, ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek, NIP:
6731891732, REGON: 321022740 oraz Ubezpieczeniowi Sadowski Sp. Jawna z siedzibą w Lublinie,
ul. Mełgiewska 2; 20-209 Lublin, REGON 368534038 , NIP: 7272819657. Promocja organizowana jest
w celu promowania polis ubezpieczeniowych oferowanych przez Organizatora wśród klientów sieci
sklepów własnych marki Tefal. Fundatorem nagród w Promocji jest Organizator.
3. Informacja o formie organizacji Promocji.
Przyznanie nagród w Promocji nie zależy od przypadku, w związku z czym Promocja nie jest grą
losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych (Dz. U. 2018, poz. 165).
4. Obszar, na którym będzie prowadzona Promocja.
Promocja prowadzona będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Czas trwania Promocji.
Promocja rozpoczyna się z dniem 2 listopada 2021 roku i kończy z dniem 31 stycznia 2022 roku.
Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Promocji i aktualizacji niniejszego
Regulaminu Promocji.
6. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej Organizatora.
Sprzedaż promocyjna Organizatora uprawniająca do wzięcia udziału w Promocji rozpoczyna się w
dniu 2 listopada 2021 roku i kończy w dniu 2 listopada 2022. Organizator zastrzega sobie prawo do
wydłużenia czasu trwania sprzedaży promocyjnej i aktualizacji niniejszego Regulaminu Promocji.
7. Nagrody w Promocji.
Nagrodami rzeczowymi w Promocji są sprzęty i urządzenia marki Tefal dostępne w dwóch
kategoriach zakupowych: Polisa Majątkowa i Polisa Komunikacyjna.
W kategorii Polisa Majątkowa Organizator przewiduje następujące nagrody rzeczowe: mop parowy
Steam Power, zestaw garnków i patelni Ingenio 12 cz., grill elektryczny OptiGrill Initial, ekspres
przelewowy do kawy Includeo, patelnia Jamie Oliver, parownica ręczna Access Steam Pocket, żelazko
Express Steam. W kategorii Polisa Komunikacyjna Organizator przewidują następujące nagrody
rzeczowe: ekspres przelewowy do kawy Includeo, patelnia Jamie Oliver, parownica ręczna Access
Steam Pocket, żelazko Express Steam.

8. Uczestnicy Promocji.
Uczestnikiem Promocji, zwanym dalej „Uczestnikiem”, na warunkach określonych w Regulaminie,
może być każda osoba fizyczna, która:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub posiada ograniczoną zdolność do czynności
prawnych i zgodę opiekuna prawnego na udział w Promocji,
- dokona w dniach od 2 listopada 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku zakupu co najmniej jednego z
produktów marki Tefal w sieci sklepów stacjonarnych Tefal,
- dokona prawidłowego zgłoszenia do udziału w Promocji oraz rejestracji dowodu zakupu sprzętu
marki Tefal, samodzielnie lub poprzez doradcę marki Tefal na stronie Promocji Organizatora
www.marketubezpieczen.eu/tefal
- dokona zakupu polisy majątkowej lub komunikacyjnej oferowanej przez Organizatora w terminie od
2 listopada 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku lub późniejszym, jeśli Organizator przedłuży czas
trwania akcji, z zastrzeżeniem iż Kod Vouchera otrzymany w momencie rejestracji przez klienta, ma
roczną ważność - to znaczy może być wykorzystany przy zawieraniu umowy ubezpieczenia za
pośrednictwem organizatora w ciągu 365 dni od jego otrzymania. Po tym czasie kod traci swoją
ważność
- klient do momentu skorzystania z promocji i zawarcia ubezpieczenia objętego promocją nie
figurował w bazie Organizatora (nigdy nie wykupił jakiekolwiek polisy za pośrednictwem
Organizatora)
- zamieszkuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
- spełnia warunki zawarte w Regulaminie
Przed przystąpieniem do Promocji Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem.
Przystępując do Promocji, Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu.

9. Zasady promocji i wydawanie Kodów.
Aby wziąć udział w Promocji, należy:
a) w dniach od 2 listopada 2021 roku do 31 stycznia 2022 roku, dokonać zakupu co najmniej jednego
produktu marki Tefal w sieci sklepów własnych Tefal oraz dokonać rejestracji dowodu zakupu i
zgłoszenia do udziału w Promocji na stronie Organizatora www.marketubezpieczen.eu/tefal.
Rejestracja w bazie informatycznej Organizatora może nastąpić przez doradcę marki Tefal
bezpośrednio po dokonaniu zakupu produktu marki Tefal w sklepie stacjonarnym Tefal lub
samodzielnie przez Uczestnika Promocji na stronie Promocji Organizatora. Dokonując zgłoszenia
niezbędne jest prawidłowe uzupełnienie formularza zgłoszeniowego, w szczególności przedstawienie
w formie fotograficznej dowodu zakupu sprzętu marki Tefal w jednym ze sklepów stacjonarnych sieci
Tefal, w czasie trwania Promocji. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia, bez prawa do
udziału w Promocji, zgłoszenia bez załączonego dowodu zakupu lub z nieczytelnym dowodem
zakupu, uniemożliwiającym Organizatorowi jednoznaczne stwierdzenie dokonania w/w zakupu przez
Uczestnika w czasie trwania Promocji.
b) odebrać i zachować Kod Promocyjny uprawniający do wzięcia udziału w promocji i odbioru
Nagrody. Uczestnik po spełnieniu warunków pkt 9a otrzymuje na wskazany przy rejestracji adres email lub/i numer telefonu, wiadomość z unikalnym Kodem Promocyjnym, z którym może za
pośrednictwem Organizatora, dokonać ubezpieczenia domu lub samochodu, zyskując w ten sposób
uprawnienia do odbioru jednej z nagród w odpowiadającej zakupowi w danej kategorii. Jeden
uczestnik może otrzymać wyłącznie jeden Kod Promocyjny, niezależnie od ilości zakupionych
wielokrotności produktów marki Tefal. Kod promocyjny uprawnia Uczestnika do otrzymania

wyłącznie jednej nagrody w Promocji, przy czym Uczestnik ma prawo wyboru nagrody w ramach
danej kategorii zakupowej, z zastrzeżeniem spełnienia wszystkich warunków Promocji.
10. Szczegółowe zasady realizacji Kodów poprzez Organizatora:
a) Otrzymany Kod Promocyjny Uczestnik może wykorzystać wyłącznie na zakup polisy
komunikacyjnej lub majątkowej, dokonując zawarcia umowy ubezpieczeniowej w placówkach sieci
własnej Organizatora lub telefonicznie pod numerem 666 628 828. Lista dostępnych placówek
Organizatora znajduje się na stronie www.marketubezpieczen.eu/placowki (punkty oznaczone na
mapie kolorem zielonym).
b) Kod Promocyjny uprawnia Uczestnika do odbioru Nagrody tylko i wyłącznie po zawarciu umowy
oraz opłaceniu wykupionej za pośrednictwem Organizatorów polisy komunikacyjnej lub majątkowej,
w terminie trwania niniejszej Promocji. Promocją objęte są wyłącznie polisy komunikacyjne, których
minimalna składka wynosi 350 PLN oraz polisy majątkowe (nieruchomości: dom, mieszkanie) w opcji
3-letniej z minimalną łączną wartością polisy 600 PLN za 3 lata.
c) Uczestnik musi występować na polisie w roli minimum Ubezpieczającego, w celu realizacji
warunków Promocji.
11. Szczegółowe zasady realizacji odbioru nagród w Promocji
Nagrodę rzeczową w Promocji, całkowicie za darmo, otrzyma Uczestnik spełniający łącznie wszystkie
założenia Promocji. W przypadku odstąpienia Uczestnika od zawartej polisy ubezpieczenia lub
nieopłacenia przez Uczestnika zakupionego ubezpieczenia, Uczestnik traci prawo odbioru nagrody.
W ramach dostarczenia nagrody Uczestnikowi Promocji, Organizatorzy są zobowiązani do:
a) nadania do Uczestnika Promocji przesyłki z nagrodą w ciągu 30 dni roboczych od daty zawarcia
polisy ubezpieczeniowej przez Uczestnika, po zaksięgowaniu wpłaty na konto Towarzystwa
Ubezpieczeniowego, z którym została zawarta umowa ubezpieczenia
b) wysyłki nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Uczestnika w
dokumencie polisy ubezpieczeniowej. Dostarczenie nagrody na inny adres niż podany w polisie
ubezpieczeniowej, wymaga od Uczestnika zgłoszenia Doradcy Ubezpieczeniowemu tego faktu i
podania danych do wysyłki nagrody. Organizator nie odpowiada za błędnie doręczone przesyłki,
wynikające z błędów w adresie podanym przez Uczestnika.
Organizator zastrzega sobie prawo do dłuższego czasu realizacji wysyłki nagrody do Uczestnika, jeśli z
przyczyn losowych, logistycznych lub innych - w tym niezależnych od Organizatora - nadanie przesyłki
w w/w terminie nie może być zrealizowane. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w
kategoriach zakupowych. W wyjątkowych sytuacjach Organizator zastrzega sobie prawo do ustalenia
z Uczestnikiem zamiennej nagrody rzeczowej, gdyby z przyczyn niezależnych od Organizatora,
dostarczenie wybranej przez Uczestnika nagrody nie mogło zostać zrealizowane.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODATKOWA ORGANIZATORA
12. Organizator oświadcza, iż nagrody są jego własnością oraz są przekazywane w jego imieniu, w
ramach niniejszej Promocji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 2018,poz. 1509).

13. Wartość nagrody związanej ze sprzedażą premiową nie przekracza 2000,00 zł, w związku z czym
zgodnie z art. 21 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
Uczestnik Promocji jest zwolniony z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od nagrody.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKA PROMOCJI
14. Przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Promocji.
Zgłaszając chęć udziału w Promocji, Uczestnik podaje następujące dane osobowe: imię, adres e-mail,
numer telefonu, które będą przetwarzane w celu przekazania Kodu do udziału w Promocji, a także
przesyłania informacji marketingowych w formie elektronicznej w celu promowania oferty
Organizatora. Dane osobowe Uczestników Promocji w ww. zakresie przetwarzane są na podstawie
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr
119.1 oraz przepisów powszechnie obowiązujących. Podstawą przetwarzania danych osobowych
Uczestników Promocji przez Administratora jest wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której
dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 pkt b) RODO. Podanie przez Uczestnika Promocji danych osobowych ma
charakter dobrowolny, lecz niezbędny do realizacji warunków Promocji. Celem przetwarzania
zebranych od Uczestników Promocji danych jest umożliwienie uczestnictwa w sprzedaży Premiowej
„Urządź się bezpiecznie”, w tym realizacja odpowiedzi na zapytania Uczestników Promocji oraz
prowadzenie działań promocyjnych Organizatora, w szczególności produktów ubezpieczeniowych, w
tym również za pośrednictwem marketingu bezpośredniego tych produktów.
Dane osobowe osób kupujących Produkty Tefal i odbierających Kody zgodnie z niniejszym
Regulaminem przetwarzane są przez Organizatora zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie
www.marketubezpieczen.eu oraz polityką prywatności dostępną na stronie:
www.marketubezpieczeń.eu, po wyrażeniu odpowiednich zgód w procesie rejestracji.

ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO W PROMOCJI
15. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być zgłaszane przez Uczestników Promocji na piśmie na
adres: Ubezpieczeniowi Sadowski Sp. Jawna, ul. Do Dysa 5, 20-149 Lublin z dopiskiem „Urządź się
bezpiecznie” lub e-mailem na adres: infolinia@marketubezpieczen.eu z dopiskiem w tytule „Urządź
się bezpiecznie” lub osobiście do siedziby Organizatora. Reklamacja powinna zawierać: imię,
nazwisko, dokładny adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja oraz treść
żądania. W celu udokumentowania zakupu Produktu Promocyjnego Organizator ma prawo żądania
dołączenia do reklamacji kopii lub skanu oryginału dowodu zakupu Produktów Promocyjnych,
których dotyczy reklamacja.
16. Reklamacje rozpatruje Komisja, której skład zostanie wyłoniony przez Organizatora.
17. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 20 dni kalendarzowych, licząc od dnia następującego po dniu
wpłynięcia reklamacji do Organizatora, włączając dzień wysłania zawiadomienia o wyniku reklamacji
(w przypadku zgłoszenia reklamacji poprzez e-mail, odpowiedź zostanie wysłana na adres e-mail
wskazany przez osobę składającą reklamację, chyba, że zostaną wskazane innego rodzaju dane
kontaktowe).

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
18. Niniejszy Regulamin udostępniony jest Uczestnikom Promocji na stronie
www.marketubezpieczen.eu/tefal w czasie trwania Promocji oraz przez cały okres obowiązywania w
siedzibie Organizatora. Na pisemne życzenie Uczestnika Promocji otrzyma on kopię Regulaminu, po
przesłaniu przez niego zaadresowanej koperty ze znaczkiem na adres: Ubezpieczeniowi, ul. Do Dysa
5, 20-149 Lublin z dopiskiem „Promocja Urządź się bezpiecznie”. Na pisemne życzenie Uczestnika
Promocji przesłane wiadomością mail na adres: infolinia@marketubezpieczen.eu otrzyma on kopię
Regulaminu w wiadomości zwrotnej mail jako załącznik do wiadomości.
19. Infolinia dotycząca Promocji czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-20:00,
soboty w godzinach 9:00-15:00 (z wyłączeniem dni świątecznych i wolnych od pracy) pod numerem
telefonu (81) 475 75 00 – opłata według stawki operatora.
20. Niniejszy Regulamin określa zasady promocji " Urządź się bezpiecznie", wszelkie kwestie prawne,
związane z dystrybucją, przedstawioną ofertą oraz zawarciem umowy ubezpieczenia, regulują
odrębne przepisy i powszechne zapisy prawne, w tym Ustawa IDD, ustawa RODO, Ogólne Warunki
Ubezpieczenia.
21. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące
przepisy prawa.

