PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE
„Bonus dla poleconego”

Konkurs dedykowany jest dla:
Użytkowników serwisu mubi.pl, którzy kupili ubezpieczenie w Mubi z polecenia innych użytkowników lub
partnerów Mubi.
Czas trwania Konkursu:
Od dnia 1.10.2021 do dnia 31.01.2022.
Bonus:
Nagroda dla Ubezpieczającego w Konkursie w wysokości 150 zł w formie przelewu na wskazane przez
Uczestnika konto w ciągu 30 dni od dnia otrzymania zgłoszenia konkursowego i spełnienia wszystkich
przesłanek wskazanych w pkt. 1-6 poniżej.
Jak wygrać bonus w konkursie:
1. Wejdź na kalkulator Mubi, korzystając z linka od przyjaciela lub z zaprzyjaźnionego portalu,
zawierającego Kod Konkursowy.
2. Wypełniając kalkulację ubezpieczenia swojego samochodu na stronie mubi.pl, zaakceptuj
Regulamin Serwisu.
3. Kup ubezpieczenie samochodu za pośrednictwem Mubi, korzystając z serwisu www.mubi.pl
(online lub podczas rozmowy telefonicznej z naszym agentem ubezpieczeniowym) w ciągu 12
miesięcy od dnia sporządzenia kalkulacji na samochód, który do tej pory nie było przedmiotem
udziału w jakimkolwiek Konkursie lub Akcji Promocyjnej organizowanej przez Mubi.
4. Opłać całą kwotę ubezpieczenia lub jej pierwszą ratę.
5. W ciągu 90 dni od zakupu ubezpieczenia uzupełnij formularz konkursowy umieszczony pod
adresem: mubi.pl/odbierz-bonus
a. odpowiedz w nim na pytanie konkursowe: Jaki limit prędkości obowiązuje na autostradach
w Polsce?;
b. uzupełnij swój numer konta;
c. opcjonalnie załącz potwierdzenie płatności (zwłaszcza jeśli opłaciłeś ubezpieczenie
przelewem).

Warunki otrzymania Nagrody:
6. Nagroda przysługuje, jeśli spełnisz wszystkie wymienione w punktach 1-5 warunki Konkursu oraz
nie odstąpisz od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty jej zawarcia.
7. Nagroda przysługuje wyłącznie do ubezpieczeń zawartych na samochód, który nie był wcześniej
przedmiotem udziału w naszym Konkursie lub Akcji Promocyjnej organizowanej przez Mubi, chyba
że doszło do zmiany wszystkich Właścicieli samochodu np. w wyniku sprzedaży samochodu.
8. Nagroda przysługuje maksymalnie 2 razy w ciągu 24 miesięcy dla tego samego Ubezpieczającego.
9. Bonus przysługuje wyłącznie w przypadku ubezpieczenia samochodu i nie przysługuje w przypadku
zawarcia ubezpieczenia dla jednośladu.
Dodatkowe informacje:
10. Jeśli odstąpisz od umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej zawarcia, a wygraną już otrzymałeś
– wyślij do nas przelew zwrotny na nasze konto (to samo, z którego otrzymałeś nagrodę).
11. Po zawarciu polisy z Mubi sam możesz polecać nasz serwis przyjaciołom i rodzinie w ramach akcji
„Polecaj i zarabiaj IV”!
12. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub gdyby nagroda nie dotarła na czas – kontaktuj się z
nami pod adresem: bonusy@mubi.pl. Zwykle odpowiadamy w ciągu 7 dni roboczych.
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