REGULAMIN PROMOCJI „Gwarancja najlepszej ceny”
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki konkursu promocyjnego
prowadzonego pod nazwą „Gwarancja najlepszej ceny” (dalej jako: Promocja). W
Regulaminie określono również zasady uczestnictwa w Promocji oraz prawa i
obowiązki Organizatora Promocji ( dalej jako: Regulamin).
2. Organizatorem Promocji i Fundatorem świadczeń pieniężnych jest KioskPolis.pl
Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672) przy ul. Domaniewskiej 39a, wpisana
do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS: 00005700004, NIP:5213703030, REGON:362233152
(dalej jako: Organizator Promocji).
3. Informacja o Promocji oraz niniejszy Regulamin zostaną udostępnione na stronie
internetowej https://kioskpolis.pl.
4. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie
niniejszego Regulaminu.
II. CZAS TRWANIA PROMOCJI
1. Promocja trwa w okresie od dnia 18.01.2021 r. do 28.02.2021 r. (dalej jako: Okres
Promocji). Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Promocji. W
przypadku przedłużenia Promocji poinformuje o tym na stronie
https://kioskpolis.pl.
2. Liczba osób, która może otrzymać świadczenie pieniężne jest ograniczona do 500
osób. O przyznaniu nagród decyduje moment:
a. Zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego pod warunkiem spełnienia
wszystkich pozostałych przesłanek o których mowa w pkt. III.
Pierwszeństwo uzyskuje osoba, która wcześniej zakupiła ubezpieczenie
komunikacyjne.
3. Jeżeli przed upływem terminu określonego w pkt. II.1 dojdzie do wyczerpania puli
środków pieniężnych przeznaczonych na Promocję, Organizator zastrzega sobie
prawo do odwołania Promocji.
Wyczerpanie puli środków pieniężnych
przeznaczonych na Promocję i informacja o odwołaniu Promocji zostanie
udostępniona na stronie https://kioskpolis.pl.
III. ZASADY UCZESTNICTWA W PROMOCJI
1. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca
pełną zdolność do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5 poniżej, która w
czasie trwania Promocji:
a. jako ubezpieczający zawrze umowę ubezpieczenia komunikacyjnego, za
pośrednictwem serwisu Organizatora kioskpolis.pl/kalkulator-moto/ lub
Konsultantów infolinii
b. opłaci w terminie i jednorazowo całą składkę wynikającą z zawartej
umowy ubezpieczenia komunikacyjnego
c. nie skorzysta z przysługującego mu ustawowego prawa do złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od zawartej umowy ubezpieczenia
komunikacyjnego w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia
komunikacyjnego

d. w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia komunikacyjnego otrzyma tańszą
ofertę, w której jest niższa składka oraz:
• oferta została wyliczona przez ten sam zakład ubezpieczeń dla tej
samej marki ubezpieczeniowej, w której klient zawarł umowę
ubezpieczenia komunikacyjnego i różnica w cenie przekracza 10
zł
• oferta dotyczy dokładnie tego samego zakresu ubezpieczenia oraz
tego samego okresu ubezpieczeniowego
• Organizator promocji zastrzega sobie prawo do weryfikacji
przedstawionej przez Klienta oferty w danym towarzystwie
ubezpieczeń, w celu potwierdzenia, że przedstawiona oferta była
wiążąca
• oraz potwierdzenia w danym towarzystwie, że przedstawiona
oferta była wiążąca
• oferta została przygotowana w oparciu o te same dane, w tym:
o dane pojazdu
o dane właściciela, współwłaścicieli, kierowców
o adres miejsca zamieszkania
o historię ubezpieczenia i historię szkodowości
e. dokona rejestracji do Promocji w ciągu 3 dni kalendarzowych, liczonych od
chwili zawarcia umowy ubezpieczenia komunikacyjnego i opłacenia
składki. Zgłoszenie udziału w Promocji przez Uczestnika Promocji
następuje wyłącznie za pośrednictwem wysłania udokumentowanej oferty
na adres Organizatora gwarancja@kioskpolis.pl. Uczestnik Promocji, który
chce przystąpić do Promocji powinien w wysłanej wiadomości o której
mowa w zdaniu poprzednim podać dane w następującym zakresie:
• imię i nazwisko osoby która zawarła ubezpieczenie
komunikacyjne
• numer zawartej polisy ubezpieczeniowej
• nazwa Towarzystwa Ubezpieczeniowego w którym dokonano
zawarcia ubezpieczenia
• numer telefonu
• adres e-mail
• numer rachunku bankowego prowadzonego w PLN na terenie
Polski, którego właścicielem jest osoba która zawarła
ubezpieczenie komunikacyjne, na który ma zostać przelane
świadczenie pieniężne, o którym mowa w pkt. IV Regulaminu
• udokumentowaną ofertę z numerem kalkulacji zawierającą
wszystkie niezbędne informacje potwierdzające, że została
przygotowana w oparciu o te same dane
• zgodę dotycząca przetwarzania danych osobowych w celach
związanych z promocją, widniejącą w formularzu, jej zaznaczenie
jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Promocji
• oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem promocji
f. Rejestracja może zostać dokonana przy pomocy przygotowanego i
załączonego do Regulamin Promocji Formularza zgłoszeniowego.
(dalej jako: Uczestnik Promocji)

2. Powyższe warunki ( określone w ust.1) muszą być spełnione łącznie.
3. W przypadku otrzymania więcej niż jednego zgłoszenia uczestnictwa w Promocji,
dokonanego z wykorzystaniem tego samego numeru zawartej polisy
ubezpieczeniowej, Organizator uwzględni tylko pierwsze prawidłowe zgłoszenie.
4. Uczestnikami Promocji nie mogą być:
a. pracownicy Organizatora Promocji i Partnera Promocji, zatrudnieni na
podstawie umowy o pracę lub innego stosunku cywilnoprawnego, ani ich
osoby najbliższe, przez które należy rozumieć małżonka, wstępnego,
zstępnego, rodzeństwo, powinowatych w linii prostej do drugiego stopnia,
osoby pozostające w stosunku przysposobienia oraz ich małżonkowie, a
także osoby pozostające we wspólnym pożyciu
b. osoby ubezpieczone, jeśli nie są jednocześnie ubezpieczającym, czyli osobą
która zawarła umowę ubezpieczenia komunikacyjnego
5. Z zakresu Promocji wyłącza się:
a. umowy ubezpieczenia zawarte inaczej niż za pośrednictwem serwisu
Organizatora kioskpolis.pl/kalkulator-moto/ lub konsultanta infolinii
b. umowy ubezpieczenia zawarte przez Ubezpieczającego na trzeci oraz
kolejny pojazd
c. umowy ubezpieczenia stanowiące odnowienie już obowiązującej umowy
ubezpieczenia pojazdu – w sytuacji w której umowa ubezpieczenia, która
została odnowiona (ma zostać odnowiona) została uprzednio zawarta za
pośrednictwem Organizatora
d. umowy ubezpieczenia, w których płatność składki nie następuje
jednorazowo
IV. ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE
1. W przypadku spełnienia warunków o których mowa w pkt. II i III Regulaminu
Uczestnik Promocji otrzyma świadczenie pieniężne w wysokości:
a. Różnicy pomiędzy składką, którą klient zapłacił z tytułu zawarcia
ubezpieczenia komunikacyjnego, a składką za ubezpieczenie
komunikacyjne wskazane w ofercie na rachunek bankowy wskazany w
wiadomości
b. Premii 55 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć złotych) na rachunek bankowy
wskazany w wiadomości
2. Jeżeli Uczestnik Promocji dokona zakupu więcej niż jednego ubezpieczenia
komunikacyjnego, składki za poszczególne ubezpieczenia nie sumują się.
V. SPOSÓB PRZEKAZANIA ŚWIADCZENIA
1. Świadczenie pieniężne w, będzie wypłacane w ciągu 60 dni, licząc od daty zakupu
ubezpieczenia komunikacyjnego, pod warunkiem spełnienia przez Uczestnika
Promocji przesłanek o których mowa w pkt. II i III Regulaminu.
2. Uczestnik Promocji ponosi odpowiedzialność za podanie prawidłowych danych
osobowych, w tym numeru rachunku bankowego. W przypadku wskazania przez
Uczestnika Promocji nieprawidłowego numeru rachunku bankowego i wypłaty
przez Organizatora świadczenia pieniężnego, Organizator nie jest zobowiązany do
ponownego przyznania świadczenia i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
dokonania przelewu tego świadczenia na rachunek błędnie wskazany przez
Uczestnika Promocji.

3. Nagrody w ramach promocji są wolne od podatku dochodowego od osób
fizycznych na podstawie art.21 ust.1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1997 o podatku
dochodowym od osób fizycznych.
1.
2.

3.
4.

VI. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Reklamacje dotyczące Promocji można składać poprzez wysłanie wiadomości
drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@kioskpolis.pl.
W celu szybkiego i efektywnego rozpatrzenia reklamacji, reklamacja powinna
zawierać:
a. informację, że dotyczy niniejszej Promocji
b. imię i nazwisko zgłaszającego reklamację
c. adres do korespondencji
d. dokładny opis zdarzenia i wskazanie powodu reklamacji
Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie
30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora Promocji.
O rozpatrzeniu reklamacji, Organizator Promocji powiadomi Uczestnika Promocji
pocztą elektroniczną.
1.

2.

3.

4.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu art.
4 ust.7 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 (dalej RODO) jest
Organizator Promocji.
Informacje szczegółowe w zakresie przetwarzania danych osobowych w
związku z Promocją oraz skorzystaniem z usług w serwisie www.kioskpolis.pl
a w szczególności cele, podstawa prawna ich przetwarzania, dane kontaktowe
administratorów danych, rodzaj i źródło przetwarzania danych osobowych
znajdują się w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnym
w serwisie.
Dane osobowe wskazane w formularzu będą przetwarzane w następujących
celach:
a. przeprowadzenia Promocji, wydanie nagrody (na podstawie art. 6 ust.1
lit. a) RODO – zgoda
b. realizacji usług marketingowych - (na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO
– zgoda
c. obowiązkowej administracji podatkowo – księgowej (art. 6 ust.1 lit.c
RODO – obowiązek prawny ciążący na administratorze
d. rozpatrywania potencjalnych reklamacji (art. 6 ust.1 lit. f RODO –
prawnie uzasadniony interes)
e. dochodzenie roszczeń (art. 6 ust.1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony
interes)
Zakres danych udostępnionych Organizatorowi Promocji na skutek udziału w
Promocji obejmuje:
a. dane identyfikujące osobą fizyczne tj. imię i nazwisko osoby która
zawarła umowę ubezpieczenia, nr polisy ubezpieczeniowej i nazwa
Towarzystwa Ubezpieczeniowego w którym zawarto polisę
b. dane teleadresowe tj. adres e-mail i numer telefonu

5. Prawa Uczestników Promocji związane z przetwarzaniem danych osobowych
zostały udostępnione w Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną,
dostępnej na stronie www.kioskpolis.pl oraz w Informacji o Administratorze
Danych Osobowych pojawiającej się w trakcie procesu zakupu ubezpieczenia
komunikacyjnego.
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin udostępniony jest pod adresem: https://kioskpolis.pl.
2. Organizator zastrzega dobie prawo do:
a. zmiany treści Regulaminu w Okresie Promocji
b. odwołania Promocji, z przyczyn określonych w pkt.II.2 Regulaminu
z tym zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu, odwołanie Promocji nie powoduje utraty
przez Uczestników Promocji praw nabytych przed zmianą Regulaminu lub jej
zakończeniem (odwołaniem).
3. Zmieniona treść Regulaminu wchodzi w życie po 14 dniach od dnia publikacji na
stronie https://kioskpolis.pl informacji o zmianie Regulaminu wraz ze
wskazaniem wprowadzonych zmian.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie znajdą
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
5. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją zasad zawartych w niniejszym
Regulaminie.
6. Niniejszy Regulamin obowiązuje w czasie trwania Promocji.

Formularz zgłoszeniowy „Gwarancja najlepszej ceny”

Imię
Nazwisko
Numer polisy
ubezpieczeniowej
Towarzystwo
ubezpieczeniowe
Numer telefonu
Adres-email
Numer rachunku
bankowego
Numer kalkulacji oferty
Dokumentacja oferty

¨

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
związanym z udziałem w promocji.

¨ Oświadczam, że nie wypowiedziałem i nie wypowiem umowy ubezpieczenia w
okresie 30 dni od jej zawarcia w KioskPolis.pl oraz, że zapoznałem się
z regulaminem promocji.

…………………………………………
Data i podpis

