
REGULAMIN KONKURSU DLA PRACOWNIKÓW GALERII 

 

 

"Pracownik +" 

 

§1 OPIS KONKURSU 

 

1. Regulamin Konkursu „Pracownik +” (zwany dalej „Regulaminem”), jest dokumentem zawierającym 

wszystkie w warunki uczestnictwa w Konkursie oraz zasady obowiązujące pomiędzy Uczestnikiem 

Konkursu, a Market Ubezpieczeń Sp. Z o.o. i Ubezpieczeniowi Sadowski Sp. Jawna (zwanym dalej 

również „Organizatorem”).  

 

2. Uczestnik Konkursu – pracownik, najemca Galerii: Wrocław Marino, Wrocław Borek, Wrocław 

Korona, Wrocław Leclerc, Łódź Guliwer, Łódź Pasaż, Łódź Tulipan oraz Łódź Leclerc, osoba fizyczna, 

która  dokonała zakupu polisy osobiście, w punkcie stacjonarnym Organizatora lub za pośrednictwem 

Infolinii Marketu Ubezpieczeń z polecenia Organizatora. 

 

3. Nagrodą dla Uczestników Konkursu jest kwota w wysokości 100 zł w przypadku polis 

komunikacyjnych ze składką minimalną 500 zł, 3-letnich polis majątkowych, polis na życie, 

ubezpieczenia firmy, których składka wynosi do 1000 zł. Nagroda o wartości 50 zł w przypadku 

rocznych polis majątkowych. Nagroda 200 zł w przypadku polis komunikacyjnych , 3-letnich polis 

majątkowych, polis na życie, ubezpieczenia firmy ze składką powyżej 1000 zł. Nagroda 30 zł w 

przypadku polis turystycznych. Nagrodę Organizator przekaże w formie gotówkowej, w terminie do 

45 dni od uzupełnienia przez Uczestnika zgłoszenia konkursowego i spełnieniu wszystkich warunków 

uczestnictwa w Konkursie. 

 

§2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

 

1. Uczestnik Konkursu „Pracownik +” jest związany postanowieniami niniejszego Regulaminu.  

 

2. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik dokonuje kalkulacji składki wybranego ubezpieczenia na 

stronie Organizatora www.marketubezpieczen.eu wpisując otrzymany od Organizatora kod 

Konkursowy lub dokonując kalkulacji składki w punkcie stacjonarnym Organizatora lub na Infolinii 

Organizatora, informując Agenta o posiadanym kodzie do udziału w Konkursie. 

 

3. Uczestnik dokonuje zakupu ubezpieczenia, na podstawie dokonanej wcześniejszej kalkulacji w 

punkcie stacjonarnym Organizatora lub za pośrednictwem Infolinii Organizatora. Aby wziąć udział w 

konkursie uczestnik jest zobowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia w okresie do 30.06.2022 

 

4. Uczestnik jest zobowiązany do opłaty całości składki ubezpieczenia lub jego pierwszej raty. 

 

5. W ciągu 30 dni od zakupu ubezpieczenia, uczestnik wypełnia formularz konkursowy, znajdujący się  

w punktach stacjonarnych Organizatora ww. Galeriach Handlowych. Poprawne uzupełnienie 

formularza powinno zawierać: 

a) odpowiedź na pytanie Konkursowe: Jakie kolory ma flaga Polski? 

c) potwierdzenie płatności za polisę, jeśli została opłacona przelewem 

 

6. Warunkiem otrzymania nagrody jest spełnienie wszystkich warunków Konkursu zawartych w 

http://www.marketubezpieczen.eu/


Regulaminie. 

 

 

 

7. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie kilkakrotnie w podanym terminie Konkursu. 

8. Z udziału w konkursie wyłączone są ubezpieczenia jednośladów, krótkoterminowe polisy 

ubezpieczenia komunikacyjne. 

 

9. Udział w promocji nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora w tym 

samym czasie.  

 

§3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

1. Konkurs organizowany jest w terminie 11.01.2022 do 30.06.2022, chyba, że na materiałach 

reklamowych lub stronie internetowej Organizatora pojawi się informacja o terminie zakończenia 

Konkursu. 

 

 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Konkursu 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 Konkursu, tj. Regulaminu, Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony 

internetowej Organizatora.  

 

4. Uczestnik Konkursu po zawarciu umowy ubezpieczenia otrzymuje na wskazany numer telefonu 

kod polecający, dzięki któremu może polecać nasze usługi w ramach Promocji „ Zakup polisy 

komunikacyjnej z kodem Partnera”  

 

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.01.2022 

 

6. Wszelkie pytania odnośnie Konkursu, Nagrody należy kierować na adres 

infolinia@marketubezpieczen.eu 

 


