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REGULAMIN PROMOCJI 

„Bezpieczna zima z mfind” 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Promocja jest organizowana pod nazwą „Bezpieczna zima z mfind” i jest zwana dalej Promocją. 

2. Organizatorem Promocji jest spółka mfind IT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Człuchowskiej 

74/1, NIP: 987-654-32-10, zwana dalej Organizatorem. 

3. Promocja organizowana jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

4. Organizator jest przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 k.c. 

5. Celem Promocji jest zachęcenie do zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego za pomocą porównywarki 

ubezpieczeń komunikacyjnych mfind.pl dostępnej pod adresem: https://www.mfind.pl zwanej dalej 

Porównywarką. 

6. Fundatorem nagród w Promocji jest Organizator. 

7. Promocja trwa w okresie od dnia 26 stycznia 2016 r. do dnia 26 lutego 2016 r. zwanym dalej  Okresem 

Trwania Promocji. 

 

§2 

UCZESTNICY PROMOCJI 

1. Z Promocji mogą skorzystać wszystkie osoby fizyczne będące konsumentami, które są osobami pełnoletnimi 

i jednocześnie są właścicielami lub współwłaścicielami pojazdu, zakupują i opłacają polisę ubezpieczenia 

komunikacyjnego za pomocą Porównywarki lub Call Center Organizatora, zwane dalej  Uczestnikami. 

2. Uczestnikami nie mogą̨ być́ pracownicy i przedstawiciele Organizatora. W przypadku gdy Organizator 

stwierdzi, że w akcji promocyjnej brała udział osoba niespełniająca warunków uczestnictwa, zostanie ona 

pozbawiona nagrody. 

3. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny oraz bezpłatny. 

4. Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik powinien: 

4.1. Dokonać kalkulacji dowolnego ubezpieczenia komunikacyjnego używając prawdziwych danych 

osobowych, danych pojazdu oraz danych kontaktowych niezbędnych w procesie kalkulacji na jeden ze 

sposobów: 



 

 

4.1.1. Za pomocą Porównywarki wykonując pełną kalkulację. 

4.1.2. Podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem Call Center Organizatora. 

4.2. Wyrazić chęć do wzięcia udziału w Promocji poprzez akceptację Regulaminu Promocji. 

4.3. Zakupić ubezpieczenie komunikacyjne finalizując kalkulację wykonaną na jeden ze sposobów 

opisanych w §2 ust. 4 punkt 4.1 Regulaminu w okresie trwania Promocji, dokonać płatności  pierwszej 

raty za wybraną polisę lub opłacić ją w całości do dnia 26 lutego 2016 i nie odstąpić od niej. 

5. Osoba, która wykona czynności zgodnie z §2 ust. 4 Regulaminu, staje się Uczestnikiem Promocji i otrzymuje 

prawo do odbioru Nagrody. 

6. Każdy z Uczestników ma prawo wziąć udział w Promocji dowolną ilość razy, o ile za każdym razem zakupi 

ubezpieczenie komunikacyjne na inny pojazd zgodnie z §2 ust. 4 Regulaminu. 

7. W przypadku odstąpienia od polisy ubezpieczenia komunikacyjnego zakupionego przez Porównywarkę lub 

Call Center Organizatora w ciągu 30 dni od zakupu Uczestnik Promocji traci prawo do Nagrody. 

 

 §3 

NAGRODY 

1. Nagrodą w Promocji jest ubezpieczenie turystyczne Warta Travel plus (Pakiet SPORT) na okres 7 dni dla 

jednej osoby obowiązujące na terenie Europy. 

2. Czas wyjazdu objętego ochroną ubezpieczeniową uzyskaną w ramach Nagrody musi zawierać się 

w przedziale od 26 stycznia 2016 do 31 marca 2016. 

3. Zakres ubezpieczenia turystycznego, które jest Nagrodą w Promocji obejmuje: 

a) Amatorskie uprawianie narciarstwa/snowboardingu 

b) Koszty leczenia z sumą ubezpieczenia w wysokości 40 000 PLN 

c) Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) z sumą ubezpieczenia w wysokości 5 000 PLN 

d) Assistance Standard ( 

e) OC w życiu prywatnym z sumą ubezpieczenia 20 000 PLN 

f) Ratownictwo 

4. Ogólne Warunki Ubezpieczenia są dostępne pod następującymi adresami: 

a) https://wartadirect.pl/app/travel/owu 

b) https://wartadirect.pl/app/travel/owuAnnex 
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5. Uczestnicy Promocji, którym przysługuje prawo do otrzymania Nagrody, nie mają prawa do wymiany 

Nagrody na nagrodę innego rodzaju, ani żądania wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego Nagrody. 

6. Jednemu Uczestnikowi może zostać przyznana więcej niż jedna Nagroda z zastrzeżeniem §2 ust. 6 

Regulaminu. 

7. Uczestnik Promocji nie ma prawa do przeniesienia prawa do Nagrody na osoby trzecie. 

8. Organizator nie pokrywa w ramach Promocji kosztów zawarcia umowy ubezpieczenia turystycznego, 

której okres nie mieści się w przedziale określonym w §3 ust. 2 Regulaminu  

9. Prawo do odbioru Nagrody wygasa z dniem 4 marca 2016. 

 

 §4 

PRZEBIEG PROMOCJI 

1. Każda osoba dokonująca kalkulacji ubezpieczenia zgodnie z zapisami §2 ust. 4 punktu 4.1 Regulaminu 

z zastrzeżeniem §2 ust. 1 i 2 Regulaminu może wziąć udział w Promocji. 

2. W celu odebrania Nagrody Uczestnik Promocji jest zobowiązany: 

a) Do dnia 4 marca 2016 przesłać na adres email: kontakt@mfind.pl kopię/skan polisy 

ubezpieczenia komunikacyjnego zakupionego za pomocą Porównywarki lub Call Center 

Organizatora, oraz kopię/skan potwierdzenia opłacenia całości składki lub jej pierwszej 

raty. W treści wiadomości umieścić dodatkowo telefon kontaktowy jeśli jest inny niż użyty 

podczas procesu zakupu. 

b) W ciągu 2 dni roboczych od wysłania wiadomości oczekiwać na kontakt telefoniczny od 

Organizatora lub skontaktować się z Organizatorem pod numerem +48 22 490 9000. 

c) Poinformować konsultanta o chęci odbioru Nagrody w konkursie „Bezpieczna zima z 

mfind”. 

d) Podczas rozmowy z konsultantem podać dane osobowe niezbędne do potwierdzenia 

dokonania pełnego zakupu ubezpieczenia za pomocą Porównywarki lub Call Center 

Organizatora. 

e) Podać wymagane przez konsultanta dane osobowe niezbędne do zawarcia umowy 

ubezpieczenia turystycznego. 

3. Wykonanie czynności zgodnie z §4 ust. 2 Regulaminu zakończy się otrzymaniem na wskazany podczas 

rozmowy z konsultantem Call Center adres e-mail polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia 



 

 

turystycznego na warunkach określonych w §3 ust. 2 Regulaminu, gdzie płatnikiem składki będzie 

Organizator, natomiast Ubezpieczającym i Ubezpieczonym będzie Uczestnik Promocji. 

  

 §5 

REKLAMACJE 

1. Reklamacje co do przebiegu Konkursu mogą być zgłaszane pisemnie na adres e-mail Organizatora tj. 

kontakt@mfind.pl. 

2. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Promocji. 

3. Pisemna reklamacja powinna być wysłana z dopiskiem „Bezpieczna zima z mfind” oraz zawierać: imię, 

nazwisko, link do strony z wynikami kalkulacji Uczestnika w przypadku obliczania składki w 

Porównywarce lub numer telefonu w przypadku obliczania składki za pomocą Call Center Organizatora, 

kopię/skan polisy ubezpieczenia komunikacyjnego (w przypadku dokonania zakupu), a także dokładny 

opis i wskazanie przyczyny reklamacji. 

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia doręczenia. 

5. Uczestnik o decyzji zostanie powiadomiony wiadomością e-mail w odpowiedzi na wiadomość e-mail w 

sprawie reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji. 

6. Roszczenia nierozpatrzone lub nieuwzględnione w postępowaniu reklamacyjnym mogą być dochodzone 

przed sądem powszechnym właściwym dla miejsca siedziby Organizatora. 

  

 §6 

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane na zasadach opisanych na stronie:  

https://www.mfind.pl/regulamin-polityka-prywatnosci#polityka-prywatnosci (sekcja „Polityka 

prywatności”) oraz w celach związanych przedmiotowo z Promocją, tj. w celach związanych z 

organizacją i przeprowadzeniem Promocji, a także w celu sprawozdawczości księgowej i finansowej, 

zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do danych i ich poprawiania oraz żądania usunięcia. 

Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla uzyskania Nagrody oraz 

rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. 
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4. Dane Uczestników Promocji będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych 

osobowych. (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 ze zm.). 

§7 

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

1. Stroną umowy ubezpieczenia turystycznego zawartej w ramach Nagrody jest TUiR Warta S.A. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za realizację zobowiązań umownych wynikających z umowy 

ubezpieczenia stanowiącej Nagrodę w Promocji. 

2. Organizator ma prawo do wykluczania Uczestników Promocji, jeżeli decyzje te będą niezbędne do 

zapewnienia prawidłowego przebiegu Promocji oraz określenia Uczestników Promocji. Na powyżej 

wymienione decyzje Organizatora Uczestnikowi przysługuje reklamacja na zasadach opisanych w §5 

Regulaminu. 

3. Decyzje Organizatora, o których mowa w §7 ust. 1 Regulaminu ,mogą zapaść w sytuacji naruszenia 

przez Uczestnika postanowień §2 ust. 4 i 6 Regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania 

przyczyny, jeżeli nie będzie miało to wpływu na prawa nabyte Uczestników. 

5. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w siedzibie 

Organizatora oraz pod adresem w domenie mfind.pl. 


