REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „POLECAJ I ZARABIAJ”
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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie zasad akcji ,,Polecaj i Zarabiaj”,
(dalej jako: „Akcja Promocyjna” lub „Promocja”).
Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Internetowy Agent Ubezpieczeniowy
sp. Z o.o.
z siedzibą w Warszawie (00-876) przy ul. Ogrodowej 58, wpisaną do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000745757, NIP: 9512468188, REGON: 381065352,
o kapitale zakładowym 410.000 PLN (dalej jako „Organizator Promocji” lub
„Organizator”).
Informacja o Akcji Promocyjnej oraz niniejszy regulamin zostaną udostępnione na
stronie internetowej, na której Organizator świadczy swoje usługi: https://www.mubi.pl.
Akcja Promocyjna polega na przekazaniu Bonusów klientom Organizatora Akcji,
którzy w sposób skuteczny polecają zakup ubezpieczenia za pośrednictwem serwisu
https://www.mubi.pl osobom trzecim.
II. DEFINICJE
Promocja lub Akcja Promocyjna – działania promocyjne mające na celu promocję
produktów Organizatora, pod nazwą „Polecaj i zarabiaj”, prowadzone na podstawie
Regulaminu.
Polecający – uczestnik Promocji, pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, będąca użytkownikiem serwisu www.mubi.pl i
uprawniona do przekazania Kodu Promocji, Linku Promocyjnego bądź Zaproszenia
umożliwiającego zakup polisy na warunkach objętych Akcją Promocyjną, która na
skutek wykorzystania przez Poleconego przekazanego Kodu Promocji, Linku
Promocyjnego lub Zaproszenia uzyska Bonus.
Polecony – uczestnik Promocji, pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną
zdolność do czynności prawnych, która w czasie trwania Akcji Promocyjnej skorzysta
z Kodu Promocji, Linku Promocyjnego lub Zaproszenia umożliwiającego zakup polisy
na warunkach objętych Akcją Promocyjną, otrzymanego od Polecającego i zawrze za
pośrednictwem Serwisu Organizatora www.mubi.pl umowę ubezpieczenia, zgodnie z
przedstawioną ofertą.
Bonus – kwota pieniężna wypłacana na konto bankowe Polecającego i/lub
Poleconego lub bon zakupowy do wykorzystania we wskazanym przez Organizatora
sklepie, które Polecający i/lub Polecony uzyskują w ramach udziału w Akcji
Promocyjnej.
Kod Promocji – elektroniczny kod promocyjny w postaci kodu alfanumerycznego, do
zrealizowania w Serwisie www.mubi.pl, uprawniający Polecanego do zawarcia
umowy ubezpieczenia z jednoczesnym otrzymaniem Bonusu.
Link Promocyjny – odnośnik do serwisu www.mubi.pl, uprawniający Polecanego do
zawarcia umowy ubezpieczenia z jednoczesnym otrzymaniem Bonusu.
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7. Zaproszenie – odnośnik do serwisu www.mubi.pl, zawarty w wygenerowanej przez
Organizatora wiadomości mailowej, przesyłanej przez Polecanego do Polecającego,
uprawniający Polecanego do zawarcia umowy ubezpieczenia z jednoczesnym
otrzymaniem Bonusu.
8. Regulamin - niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej „Polecaj i Zarabiaj”.
9. Serwis - serwis internetowy w ramach którego Organizator świadczy usługi i
udostępnia porównywarkę ofert ubezpieczeniowych, znajdujący się pod adresem
www.mubi.pl.
10. Ubezpieczyciel – podmiot prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług
z zakresu ubezpieczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w imieniu
którego, na podstawie otrzymanego pełnomocnictwa, Organizator wykonuje
czynności agencyjne, z którym Polecony lub Polecający zawrze umowę
ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu.
11. Potwierdzenie Dokonania Opłaty – potwierdzenie dokonania opłaty za zawartą
umowę ubezpieczenia, które Polecony i/lub Polecający w celu uzyskania Bonusu,
przesyła na adres mailowy bony@mubi.pl, zgodnie z zapisami niniejszego
Regulaminu, tylko wtedy gdy opłacił zawarte ubezpieczenie bezpośrednio na konto
Ubezpieczyciela. Polecony i/lub Polecający, który dokonał opłaty za pośrednictwem
Serwisu, nie ma obowiązku przesyłania Potwierdzenia Dokonania Opłaty.
12. Konto Użytkownika – konto w Serwisie www.mubi.pl, za pośrednictwem którego
możliwe jest korzystanie z dodatkowych usług Organizatora.
13. Zakładka „Polecaj Mubi i zarabiaj” – zakładka w Koncie Użytkownika, za pomocą
której Polecający ma dostęp do statystyki dokonanych poleceń, liczby kliknięć przez
Poleconych w link, wypełnionych kalkulacji, potwierdzonych sprzedaży ubezpieczeń,
jak również w której Polecający uzyskuje informacje o zebranych przez siebie
Bonusach, generuje Kody Promocyjne, Linki Promocyjne i Zaproszenia.
III. CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Akcja Promocyjna rozpoczyna się dnia 6 listopada 2019 roku o godzinie [00:01] i trwa
do odwołania przez Organizatora.
2. Organizator ma prawo wydłużenia lub skrócenia czasu trwania Akcji Promocyjnej bez
podania przyczyny.
IV. ZASADY UDZIAŁU W AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jako Polecający jest dobrowolne, a udział w niej
mogą wziąć:
a. wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne,
b. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
c. które zawarły za pośrednictwem Serwisu umowę ubezpieczenia zgodnie
z przedstawioną im ofertą jako Ubezpieczający lub posiadają Konto
Użytkownika z umową ubezpieczenia zawartą za pośrednictwem Serwisu
d. uzyskały Kod Promocji, Link Promocyjny lub Zaproszenie do dalszego
przekazania osobom trzecim w celu umożliwienia im zawarcia umowy
ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu z jednoczesną możliwością
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uzyskania Bonusu przez Poleconego i Polecającego w przypadku
skutecznego zawarcia i opłacenia umowy ubezpieczenia przez Poleconego,
2. Uczestnictwo w Akcji Promocyjnej jako Polecony jest dobrowolne, a udział w niej
mogą wziąć:
a. wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne,
b. posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,
c. posiadające Kod Promocji, Link Promocyjny bądź Zaproszenie uprawniające
do zawarcia umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu
z jednoczesnym otrzymaniem przez Poleconego Bonusu.
3. Każda osoba chcąca wziąć udział w Akcji Promocyjnej zobowiązana jest zapoznać
się z Regulaminem, którego pełna treść dostępna jest na stronie internetowej
Organizatora www.mubi.pl
4. Osoba zgłaszająca swój udział w Akcji Promocyjnej potwierdza zapoznanie się
z Regulaminem i jego warunkami.
5. Uczestnikami Akcji Promocyjnej nie mogą być pracownicy Organizatora Akcji
Promocyjnej ani ich najbliżsi, przez których 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.
6. Polecający nie może być jednocześnie Poleconym.
V. WARUNKI OTRZYMANIA BONUSU PRZEZ POLECAJĄCEGO
1. Polecający, który spełni warunki określone w punkcie IV ust 1 uzyska Bonus, jeżeli
spełni łącznie poniższe warunki:
a.
w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej zawrze jako ubezpieczający
za pośrednictwem Serwisu umowę ubezpieczenia i w sposób prawidłowy uiści
opłatę za ubezpieczenie, wynikającą z umowy,
b.
nie skorzysta z przysługującego mu prawa do złożenia oświadczenia
o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia,
c.
uzyska Kod Promocji, Link Promocyjny lub Zaproszenie do przekazania
osobom trzecim,
d.
przekaże Kod Promocji, Link Promocyjny lub Zaproszenie osobie trzeciej
(Poleconemu),
e.
Polecony w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej zawrze jako
ubezpieczający za pośrednictwem Serwisu i z wykorzystaniem Kodu Promocji
umowę ubezpieczenia,
f.
Polecony w sposób prawidłowy uiści opłatę za ubezpieczenie, wynikającą
z umowy ubezpieczenia.
2. Po przekazaniu osobie trzeciej Kodu Promocyjnego, w przypadku skutecznego
zawarcia umowy ubezpieczenia przez Poleconego, Polecający uzyska Bonus
o wartości 70 zł.
3. Każdy uzyskany przez Polecającego Bonus w postaci bonu zakupowego zostanie mu
przekazany poprzez przesłanie go na adres mailowy Polecającego, podany przez
Polecającego, a w przypadku kwoty pieniężnej – zostanie ona wypłacona na
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rachunek bankowy Polecającego, wskazany przez Polecającego w wiadomości
mailowej lub z poziomu Konta Użytkownika.
4. Polecający ma możliwość utworzenia Konta Użytkownika w Serwisie i aktywowanie
zakładki „Polecaj i zarabiaj”, w której Polecający będzie miał możliwość generowania
Kodów Promocyjnych oraz będzie miał dostęp do statystyki dokonanych poleceń,
liczby kliknięć przez Poleconych w link, wypełnionych kalkulacji, potwierdzonych
sprzedaży ubezpieczeń z zastrzeżeniem, że statystyki są aktualizowane na Koncie
Użytkownika nie rzadziej niż 1 w ciągu miesiąca kalendarzowego .
5. Sposób korzystania z usług Serwisu w tym opis procesu założenia Konta
Użytkownika został uregulowany w Regulaminie Serwisu dostępnym na stronie
internetowej pod linkiem: https://mubi.pl/regulamin/
6. W przypadku uzyskania Bonusu w postaci bonu zakupowego, bon ten nie podlega
wymianie na gotówkę ani zwrotowi równowartości.
7. Polecający nie może przenosić praw do uzyskanego Bonusu na osoby trzecie.
8. Bonus przyznawany jest jednorazowo za jedną sfinalizowaną umowę ubezpieczenia
między Poleconym a Ubezpieczycielem.
9. Przez cały okres trwania Akcji Promocyjnej, Polecający może uzyskać łączną ilość
Bonusów nieprzekraczającą kwoty/wartości 700 zł.
10. W przypadku polis zawartych z Towarzystwami Ubezpieczeń AXA, AVIVA oraz
opłaconych bezpośrednio w systemach płatności Towarzystw Ubezpieczeniowych,
Bonus będzie przyznawany z opóźnieniem (maksymalnie 30 dniowym).
VI. WARUNKI OTRZYMANIA BONUSU PRZEZ POLECONEGO
1. Polecony, który spełni warunki określone w punkcie IV ust. 2 uzyska Bonus, jeżeli
spełni łącznie poniższe warunki:
a.
posiada Kod Promocji, Link Promocyjny lub Zaproszenie udostępnione mu
przez Polecającego,
b.
w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej zawrze za pośrednictwem
Serwisu i z wykorzystaniem Kodu Promocji lub za pośrednictwem Linku
Promocyjnego lub Zaproszenia umowę ubezpieczenia,
c.
w sposób prawidłowy uiści opłatę za ubezpieczenie, wynikającą z umowy,
d.
nie skorzysta z przysługującego mu prawa do złożenia oświadczenia
o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia,
e.
w przypadku płatności bezpośrednio na konto Ubezpieczyciela, prześle
potwierdzenie dokonania opłaty za zakupione Ubezpieczenie, zgodnie
z pkt VI ust. 3 poniżej.
2. Jeżeli Polecony zawarł umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu i opłacił
wynikającą z niej należność również za pośrednictwem Serwisu – otrzymuje Bonus
bez żadnych dodatkowych czynności, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od chwili
dokonania opłaty.
3. Jeżeli Polecony zawarł umowę ubezpieczenia za pośrednictwem Serwisu, ale opłacił
wynikającą z niej należność bezpośrednio na rachunek Ubezpieczyciela, z którym
zawarł umowę – wówczas, aby otrzymać Bonus musi przesłać na adres mailowy:
bony@mubi.pl Potwierdzenie Dokonania Opłaty. Polecony otrzyma Bonus najpóźniej
w ciągu 2 dni roboczych od przesłania potwierdzenia.
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4. Brak przesłania potwierdzenia przelewu przez Poleconego, który dokonał opłaty
bezpośrednio do ubezpieczyciela, z którym zawarł Umowę, może uniemożliwić
przekazanie Poleconemu Bonusu.
5. Bonus w postaci bonu zakupowego zostanie przekazany Poleconemu poprzez
przesłanie go na adres mailowy podany przez Poleconego lub w formie kodu SMS na
numer telefonu wskazany podczas procesu zakupu polisy w Serwisie, a w przypadku
kwoty pieniężnej – zostanie ona wypłacona na rachunek bankowy Poleconego,
wskazany przez Poleconego w wiadomości mailowej.
6. Bonus w postaci bonu zakupowego nie podlega wymianie na gotówkę ani zwrotowi
równowartości.
7. Polecony nie może przenosić praw do uzyskanego Bonusu na osoby trzecie.
8. Polecony może skorzystać z otrzymanego Kodu Promocji, Linku Promocyjnego lub
Zaproszenia tylko raz.
VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY UBEZPIECZENIA
1. Poleconemu i/lub Polecającemu, którzy dokonali zakupu ubezpieczenia objętego
Akcją Promocyjną przysługuje prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia, zgodnie
z warunkami umowy ubezpieczenia. W przypadku odstąpienia od umowy
ubezpieczenia, Polecony i/lub Polecający zobowiązany jest również do zwrotu
Bonusu wraz ze złożeniem odstąpienia od umowy ubezpieczenia.
2. Jeżeli Polecony i/lub Polecający nie dokona zwrotu Bonusu lub wykorzysta Bonus a
następnie odstąpi od umowy ubezpieczenia, Organizator lub Ubezpieczyciel potrąci
jego równowartość przy zwrocie Poleconemu i/lub Polecającemu uiszczonej kwoty w
związku z odstąpieniem od umowy ubezpieczenia.
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VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
Reklamacje dotyczące niniejszej Akcji Promocyjnej, należy składać drogą pisemną na
adres pocztowy Organizatora (ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa) bądź poprzez
wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Organizatora
(reklamacje@mubi.pl) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii
Organizatora (numer telefonu +48 22 250 02 00).
Reklamacja powinna zawierać dopisek, że dotyczy niniejszej Akcji Promocyjnej,
a ponadto imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, jej adres lub adres
elektroniczny, numer NIP lub PESEL oraz dokładny opis i wskazanie powodu
reklamacji.
Organizator zapewnia, że rozpatruje złożone reklamacje niezwłocznie, jednocześnie
zastrzegając, że ze względu na brak stacjonarnego Oddziału Obsługi Klienta, nie
przyjmuje reklamacji składanych osobiście pod ww. adresem, lecz jedynie
korespondencyjnie.
Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie, nie później niż w terminie
30 dni od daty otrzymania przez reklamacji przez Organizatora. Odpowiedź zostanie
udzielona w postaci papierowej lub za pomocą trwałego nośnika.
O rozpatrzeniu reklamacji Organizator poinformuje osobę, która złożyła reklamację
listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź
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na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora w postaci papierowej (przesyłką
pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną,
z zastrzeżeniem, że Organizator udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą
elektroniczną wyłącznie na wniosek składającego reklamację.
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IX. DANE OSOBOWE
Administratorami danych osobowych osób biorących udział w Akcji Promocyjnej, 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), mogą być:
a) Właściciel Serwisu - Digibits Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie (00-876) przy ul. Ogrodowej 58 wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731445, NIP:
5272846191, REGON: 369768293, o kapitale zakładowym 5.000 PLN,
będący jednocześnie właścicielem i operatorem Serwisu (dalej jako:
„Właściciel Serwisu”) oraz:
b) Organizator - Internetowy Agent Ubezpieczeniowy sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (00-876) przy ul. Ogrodowej 58 wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000745757, NIP:
9512468188, REGON: 381065352, o kapitale zakładowym 410.000 PLN,
Informacje szczegółowe w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku
z Akcją Promocyjną oraz skorzystaniem z usług w serwisie www.mubi.pl,
a w szczególności cele, podstawa prawna ich przetwarzania, dane kontaktowe
administratorów danych, rodzaj i źródło przetwarzanych danych osobowych i wiele
innych informacji dostępne są w Polityce Prywatności opublikowanej w Serwisie
w zakładce „Dokumenty”.
Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
a) przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, zawarcia umowy ubezpieczenia, wydania
Bonusów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b) obowiązkowej administracji podatkowo - księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w związku z art. 74 ustawy z dn. 29 września 1994 roku o rachunkowości
oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych);
c) rozpatrywania potencjalnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
d) dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Zakres danych udostępnianych Organizatorowi na skutek udziału w Akcji
Promocyjnej obejmuje:
a) dane identyfikujące osobę fizyczną tj. imię i nazwisko, datę urodzenia, numer
pesel,
b) dane adresowe i teleadresowe tj. adres e-mail i numer telefonu;
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5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 4 będą przetwarzane przez Właściciela
Serwisu
w celu umożliwienia Użytkownikom korzystania z Serwisu www.mubi.pl
6. Właściciel Serwisu, jest uprawniony do przekazania danych osobowych uczestników
Akcji Promocyjnej ujawnionych w Serwisie, Ubezpieczycielowi lub Organizatorowi
w momencie złożenia przez Użytkownika oświadczenia woli o zamiarze kupienia
wybranego przez niego ubezpieczenia, zgodnie z ofertą przedstawioną w Serwisie.
7. Uczestnicy Akcji Promocyjnej mają prawo do wglądu i modyfikacji swoich danych
znajdujących się w bazie Serwisu na zasadach opisanych w Polityce Prywatności.
8. Dane osobowe uczestników Akcji Promocyjnej nie będą香 przekazane do państwa
trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Prawa uczestników Akcji Promocyjnej, związane z przetwarzaniem danych
osobowych zostały określone w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie
www.mubi.pl

1.
2.
3.

4.
5.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w Serwisie www.mubi.pl w zakładce
„Dokumenty”.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Polecający i/lub Polecony
spełniają warunki określone w Regulaminie.
Organizator Akcji Promocyjnej zastrzega prawo wykluczenia z udziału w Akcji osób,
których działania są sprzeczne z Regulaminem, z dobrymi obyczajami, godzą w
wizerunek Organizatora lub są sprzeczne z prawem.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Skorzystanie z Akcji Promocyjnej oznacza akceptację zasad zawartych w niniejszym
Regulaminie.
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