
 

 

 

Regulamin Konkursu „MINI minimalnym wysiłkiem” 

Regulamin określa zasady udziału w konkursie oraz tryb przyznawania nagród w postaci 1 

samochodu MINI Hatch 5dr Cooper oraz 2 skuterów Vespa i 90 nagród pieniężnych za najlepsze 

wykonanie zadania konkursowego przez tych Klientów, którzy zawarli Umowy Ubezpieczenia 

Komunikacyjnego OC w UNIQA.   

§ 1. DEFINICJE 

1. Konkurs –  konkurs organizowany przez UNIQA pod nazwą „MINI minimalnym wysiłkiem” 

2. Zadanie konkursowe - zadanie, polegające na udzieleniu najlepszych odpowiedzi na pytanie 

konkursowe na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. UNIQA – UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chłodnej 

51, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawa w Warszawie, XIII Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 271543, o kapitale 

zakładowym w wysokości 496 772 608 złotych w pełni opłaconym; NIP: 107-00-06-155. 

4. Umowa Ubezpieczenia Komunikacyjnego OC – zawarta z UNIQA na 12 miesięcy umowa 

obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów 

mechanicznych: zawarta jako odrębna umowa ubezpieczenia lub w pakiecie, bez względu na 

to, czy jest to nowa umowa czy jest to kontynuacja Umowy Ubezpieczenia Komunikacyjnego 

OC z roku poprzedniego.  

5. Klient – osoba fizyczna, która zawarła Umowę Ubezpieczenia Komunikacyjnego OC z UNIQA 

w Okresie Konkursowym i opłaciła składkę lub ratę składki z tytułu tej umowy w Okresie 

Konkursowym i nie odstąpiła od Umowy Ubezpieczenia Komunikacyjnego OC w ciągu 30 dni 

od daty jej zawarcia. 

6. Okres Konkursowy – czas trwania Konkursu określony w §2 pkt 4, który trwa od 26 kwietnia 

2021 roku do 6 czerwca 2021  

7. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady Konkursu. 

8. Nagroda Główna –  jeden samochód osobowy marki MINI Hatch 5dr Cooper, silnik 

benzynowy, pojemność 1499 cm3, 136 KM, automatyczna skrzynia biegów, kolor Chili Red, o 

wartości 95.000,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100), wraz z 

kwotą pieniężną ryczałtu wynoszącą 1.500,00 zł brutto na pokrycie kosztu rejestracji i 

ubezpieczenia OC (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100). Łączna wartość Nagrody 

Głównej wynosi 96.500,00 zł brutto (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 

00/100). 

9. Nagrody Dodatkowe – dwa skutery marki Vespa SPRINT PRIMAVERA 50 4T3V, pojemność 

silnika 49 cm3, moc 2,2kW, o wartości brutto 14.900,00 zł (słownie: czternaście tysięcy 

dziewięćset złotych 00/100) każdy, wraz z kwotą pieniężną ryczałtu wynoszącą 1.000,00 zł 

brutto na pokrycie kosztu rejestracji i ubezpieczenia OC (słownie: jeden tysiąc złotych 

00/100). Łączna wartość 1 (słownie: jednej) Nagrody Dodatkowej wynosi 15.900,00 zł brutto 

(słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset złotych 00/100). 

10. Nagrody  Tygodniowe – nagrody pieniężne w wysokości 100 zł (sto złotych), przyznawane 

po każdym tygodniowym etapie Konkursu - po 15  Nagród Tygodniowych w każdym etapie 

Konkursu, w sumie 90 Nagród Tygodniowych. 

11. Komisja Konkursowa – komisja zapewniająca prawidłowy przebieg konkursu, w 3-osobowym 

składzie, złożona z osób delegowanych przez UNIQA.  
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§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem Konkursu jest UNIQA. 

2. Prawem właściwym dla przeprowadzenia Konkursu jest prawo polskie. 

3. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o 

grach hazardowych. 

4. Konkurs trwa w okresie od 26 kwietnia 2021 roku do 6 czerwca 2021 roku i ma zastosowanie 

do Klientów, którzy zawarli Umowę Ubezpieczenia Komunikacyjnego OC w UNIQA na 12 

miesięcy w Okresie Konkursowym i opłacili składkę lub ratę składki z tytułu tej umowy w 

Okresie Konkursowym, a także nie odstąpili od Umowy Ubezpieczenia Komunikacyjnego OC 

w ciągu 30 dni od daty jej zawarcia. 

5. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i przedstawiciele spółek UNIQA w Polsce z 

siedzibą w Warszawie, ani ich najbliższa rodzina (małżonek/partner, dziecko, rodzic, 

rodzeństwo). 

 

§ 3. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE 

1. W Konkursie mogą uczestniczyć Klienci, spełniający warunki określone w Regulaminie. 

2. Do uczestnictwa w Konkursie są uprawnieni Klienci, którzy łącznie:  

a. zawarli z UNIQA Umowę Ubezpieczenia Komunikacyjnego OC na 12 miesięcy w 

Okresie Konkursowym; 

b. opłacili składkę lub ratę składki Umowy Ubezpieczenia Komunikacyjnego OC w 

Okresie  Konkursowym; 

c. po zawarciu Umowy Ubezpieczenia Komunikacyjnego OC dokonali w Okresie 

Konkursowym rejestracji swojego udziału w Konkursie na stronie 

https://www.ochrona.uniqa.pl/konkurs, podając następujące dane: numer telefonu, 

adres e-mail, numer Umowy, o której mowa w ppkt a. wyżej, i udzielili za 

pośrednictwem tej strony odpowiedzi na pytanie konkursowe, które brzmi:  

„Dlaczego lubisz samochód, który ubezpieczasz w UNIQA?”. Maksymalna liczba 

znaków w odpowiedzi wynosi 500;  

d. potwierdzili w Okresie Konkursowym uczestnictwo w Konkursie za pomocą linku 

rejestracyjnego wysłanego przez UNIQA z adresu konkurs_uniqa@uniqa.pl na adres 

poczty e-mail, wskazany przez Klienta w czasie rejestracji;   

e. nie odstąpili od Umowy Ubezpieczenia Komunikacyjnego OC w ciągu 30 dni od daty 

jej zawarcia. 

3. Etapy tygodniowe Konkursu: 

a. I etap: 26.04.2021 – 2.05.2021 

b. II etap: 3.05.2021 – 9.05.2021 

c. III etap: 10.05.2021 – 16.05.2021 

d. IV etap: 17.05.2021 – 23.05.2021 

e. V etap: 24.05.2021 – 30.05.2021 

f. VI etap: 31.05.2021 – 6.06.2021 

4. Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, na podstawie odpowiedzi 

udzielonej na pytanie konkursowe oraz po spełnieniu wszystkich przesłanek wskazanych w 

ust. 2 powyżej.  

5. Kryterium wyboru odpowiedzi na pytanie konkursowe będzie kreatywność odpowiedzi. Tryb 

wyboru laureatów będzie następujący: 

a. Nagrody Tygodniowe – będą przyznawane spośród wszystkich zgłoszeń z danego 

etapu tygodniowego Konkursu – 15 laureatów w każdym etapie tygodniowym, 

łącznie w całym Okresie Konkursowym dziewięćdziesięciu laureatów, 
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b. Nagrody Dodatkowe – będą przyznawane spośród wszystkich zgłoszeń z całego 

Okresu Konkursowego – dwóch laureatów, 

c. Nagroda Główna – będzie przyznana spośród wszystkich zgłoszeń z całego Okresu  

Konkursowego – jeden laureat.   

6. W terminie 35 dni od zakończenia Okresu Konkursowego spośród wszystkich zgłoszeń z 

całego Okresu Konkursowego, Komisja Konkursowa wybierze jedną odpowiedź uprawniającą 

do Nagrody Głównej oraz dwie odpowiedzi uprawniające do Nagród Dodatkowych oraz 

zweryfikuje w tym terminie spełnienie przez uczestnika pozostałych przesłanek do uzyskania 

nagrody wskazanych w § 3 ust. 2. - i opublikuje na stronie www.uniqa.pl imiona laureatów i 

miejsce ich zamieszkania. W terminie 5 dni roboczych od daty publikacji laureat Nagrody 

Głównej oraz laureaci Nagród Dodatkowych zostaną poinformowani o uznaniu ich 

odpowiedzi na odpowiedzi zwycięskie i o nabyciu praw do Nagrody Głównej oraz Nagród 

Dodatkowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty e-mail wskazany 

przez Klienta w czasie rejestracji do Konkursu. 

7. W Okresie Konkursowym, spośród odpowiedzi na pytanie konkursowe udzielonych w 

każdym z etapów Konkursu, po zakończeniu każdego etapu Konkursu, w ciągu 5 dni  Komisja 

wybierze 15 laureatów Nagród Tygodniowych i opublikuje imiona laureatów wraz z 

miejscem zamieszkania.  na stronie www.uniqa.pl. W terminie 5 dni roboczych od daty 

publikacji laureaci Nagród Tygodniowych zostaną poinformowani o uznaniu ich odpowiedzi 

za odpowiedź zwycięską oraz o nabyciu prawa do Nagrody Tygodniowej za pośrednictwem 

poczty elektronicznej na adres e-mail, wskazany przez Klienta w czasie rejestracji do 

Konkursu. Nagrody Tygodniowe zostaną wypłacone w terminie 45 dni od daty końca 

każdego etapu w Okresie Konkursowym, po zweryfikowaniu przez Komisję spełnienia przez 

uczestnika pozostałych przesłanek do uzyskania nagrody wskazanych w § 3 ust. 2., o ile 

laureat Nagrody Tygodniowej prześle dane do odbioru nagrody. 

8. Laureaci Nagród Dodatkowych i Nagród Tygodniowych nie są wyłączeni z wyboru Nagrody 

Głównej, a laureaci Nagród Tygodniowych nie są wyłączeni z wyboru Nagród Dodatkowych 

9. Uczestnicy Konkursu, przystępując do Konkursu, wyrażają zgodę, aby w przypadku gdy 

zostaną laureatem Nagrody Głównej lub Nagród Dodatkowych, UNIQA utrwaliła ich 

wizerunek na zdjęciach i materiałach wideo, które będą wykonane na potrzeby promocji oraz 

wykorzystała ich wizerunek, również z daną osobową w postaci imienia, poprzez 

umieszczenie zdjęć i materiałów wideo na profilu UNIQA znajdującym się na portalach 

społecznościowych (Facebook, You Tube, LinkedIn, Twitter), na stronach i portalach 

internetowych UNIQA.  

 

§ 4. WYDANIE NAGRÓD  

 
1. Laureaci nagród są informowani o wygranej za pośrednictwem wiadomości e-mail, wysłanej 

na adres e-mail, podany w trakcie dokonania zgłoszenia na stronie  
https://www.ochrona.uniqa.pl/konkurs. W wiadomości e-mail UNIQA poinformuje laureata o 
konieczności podania w odpowiedzi na przesłaną wiadomość w ciągu 5 dni roboczych 
danych, o których mowa poniżej:  

a. w przypadku Nagrody Głównej i Nagród Dodatkowych: imię, nazwisko, adres 
zamieszkania, adres e-mail i numer telefonu komórkowego, zgodne z danymi 
podanymi w trakcie dokonania zgłoszenia, nazwę i numer dokumentu tożsamości, 
numer PESEL, numer rachunku bankowego którego właścicielem jest laureat, do 
wypłaty ryczałtu; 

b. w przypadku Nagrody Tygodniowej: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail 
i numer telefonu komórkowego, zgodne z danymi podanymi w trakcie dokonania 
zgłoszenia, numer rachunku bankowego, którego właścicielem jest laureat do 
wypłaty Nagrody Tygodniowej. 

2. W przypadku gdy laureat we wskazanym terminie nie przekaże danych, o których mowa w 
pkt 1 powyżej, traci prawo do nagrody. 

http://www.uniqa.pl/
https://www.ochrona.uniqa.pl/konkurs
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3. Organizator wyda laureatowi Nagrody Głównej dokumenty niezbędne do  zarejestrowania 
pojazdu, będącego Nagrodą Główną. Za rejestrację pojazdu i zawarcie umowy jego 
ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej odpowiedzialny jest laureat. Koszty 
związane z rejestracją pojazdu oraz zawarciem umowy ubezpieczenia z tytułu 
odpowiedzialności cywilnej, jak również przeglądami i ewentualnym serwisem pojazdu 
obciążają laureata Nagrody Głównej. Fizyczne przekazanie Nagrody Głównej nastąpi po 
ubezpieczeniu i zarejestrowaniu pojazdu przez laureata, w ustalonym wspólnie z laureatem 
terminie na terenie Warszawy. 

4. Organizator wyda laureatom Nagród Dodatkowych dokumenty niezbędne do  
zarejestrowania skuterów, będących Nagrodami Dodatkowymi. Za rejestrację skutera i 
zawarcie umowy jego ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej odpowiedzialny 
jest każdy laureat. Koszty związane z rejestracją skutera oraz zawarciem umowy 
ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej, jak również przeglądami i ewentualnym 
serwisem skutera obciążają laureatów Nagród Dodatkowych. Fizyczne przekazanie Nagród 
Dodatkowych nastąpi po ubezpieczeniu i zarejestrowaniu skutera przez laureata, w 
ustalonym wspólnie ze laureatem terminie, we wskazanym miejscu na terenie Warszawy lub 
poprzez wysyłkę skutera kurierem.   

5. Warunkiem wydania laureatom Konkursu Nagrody Głównej i Nagród Dodatkowych jest 
pisemnie potwierdzenie odbioru tych nagród przez laureatów. Odmowa pisemnego 
potwierdzenie odbioru jest równoważna z odmową przyjęcia Nagrody i skutkuje utratą 
prawa do jej otrzymania.  

6. Nagrody przewidziane w Konkursie nie podlegają wymianie na równowartość w pieniądzu 
(dotyczy nagród rzeczowych) ani na nagrody innego rodzaju. 

7. Wszystkie nagrody w Konkursie zostaną wydane najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 roku. 
8. Nieodebrane przez zwycięzców nagrody przepadają i pozostają własnością Organizatora.   

 

§ 5. REKLAMACJE 

1. Klient, który uważa, że jego prawa związane z uczestnictwem w Konkursie zostały naruszone, 

ma prawo zgłosić do UNIQA reklamację. 

2. Reklamacja zawierająca zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez UNIQA, 

związanych z Konkursem, może zostać złożona przez Klienta: 

a) pisemnie – przesyłką pocztową na adres: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. 

Chłodna 51, 00-867 Warszawa, albo osobiście w siedzibie UNIQA lub w jednostce UNIQA 

obsługującej Klientów,  

b) elektronicznie poprzez formularz na stronie uniqa.pl/reklamacje,  

c) ustnie – telefonicznie pod numerem 22 599 95 22 albo osobiście do protokołu podczas 

wizyty w siedzibie UNIQA lub w jednostce UNIQA obsługującej Klientów.  

3. W przypadku gdy UNIQA nie posiada danych kontaktowych do osoby składającej reklamację, 

przy składaniu reklamacji należy podać następujące dane: imię, nazwisko, adres do 

korespondencji, adres e-mail (w razie wyboru takiej formy korespondencji). 

4. Osoba składająca reklamację powinna podać szczegółowy opis przedmiotu reklamacji. 

5. UNIQA rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na nie bez zbędnej zwłoki, nie później niż 
w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach 
uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, 
UNIQA w tym terminie wyśle informację o przyczynie niemożności rozpatrzenia reklamacji. W 
takim przypadku odpowiedź na reklamację zostanie udzielona nie później niż w terminie 60 
dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź UNIQA na reklamację zostanie udzielona w formie 
pisemnej lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, jeżeli 
osoba składająca reklamację złoży wniosek o udzielenie odpowiedzi w tej formie. 
Dodatkowo, na wniosek osoby składającej reklamację, UNIQA potwierdza pisemnie lub w 
inny uzgodniony sposób fakt jej złożenia. 
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6. Jeżeli osoba składająca reklamację nie zgadza się ze stanowiskiem UNIQA wyrażonym w 
odpowiedzi na reklamację, może wystąpić z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika 
Finansowego. 

7. Osoba składająca reklamację może również wystąpić do sądu powszechnego z powództwem 
przeciwko UNIQA, według przepisów o właściwości ogólnej albo przed sąd właściwy dla 
miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego lub uprawnionego z 
umowy ubezpieczenia. 

8. Klient będący konsumentem ma także możliwość zwrócenia się o pomoc do właściwego 
miejscowo Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów. 

9. UNIQA podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

§ 6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest UNIQA TU S.A. , ul. Chłodna 51, 00-867 

Warszawa (dalej: „UNIQA”, „administrator”) 

2. Państwa dane mogą być przetwarzane w celu: 

a) realizacji Konkursu - podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez 

dobrowolne przesłanie odpowiedzi na pytanie konkursowe; 

b) marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych administratora, - podstawą 

przetwarzania jest niezbędność ich przetwarzania dla realizacji prawnie 

uzasadnionego interesu administratora, którym jest prowadzenie marketingu 

bezpośredniego swoich usług; 

c) wypełnienia obowiązków prawnych – podstawą prawną są obowiązki prawne 

ciążące na administratorze wynikające w szczególności z przepisów podatkowych 

i rachunkowych, 

d) ewentualnego dochodzenia roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest 

prawnie uzasadniony interes UNIQA, którym jest możliwość dochodzenia  roszczeń 

lub obrony przed nimi; 

e) w celach statystycznych i analitycznych, w tym profilowania - podstawą prawną 

przetwarzania jest realizacja prawnie uzasadnionego interesu UNIQA, którym jest 

możliwość tworzenia statystyk i analiz.  

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne by wziąć udział w Konkursie.  

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane odpowiednio do momentu: 

a) zakończenia Konkursu lub 

b) wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, 

lub 

c) realizacji prawnie uzasadnionego interesu UNIQA, lub 

d) wycofania udzielonej przez Państwa zgody, lub  

e) wniesienia sprzeciwu. 

5. UNIQA przewiduje udostępnienie Państwa danych osobowych podmiotom przetwarzającym 

dane osobowe na zlecenie UNIQA, między innymi dostawcom usług IT - przy czym takie 

podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z 

poleceniami UNIQA. W przypadku danych osobowych Laureatów Nagrody Głównej lub 

Nagród Dodatkowych administrator przewiduje udostępnienie danych na portalach 

społecznościowym UNIQA (Facebook, You Tube, LinkedIn, Twitter), na stronach i portalach 

internetowych UNIQA. 

6. Państwa dane osobowe możemy przekazać poza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dane możemy przekazać w szczególności 

na podstawie wydanych przez Komisję decyzji lub standardowych klauzul ochrony danych 

osobowych przyjętych przez Komisję. Mogą Państwo otrzymać kopię dokumentu 

regulującego przetwarzanie Państwa danych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym lub 

informację o miejscu jego udostępnienia. 
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7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, które dokonywane jest na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 

administratora. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych osobowych.  

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest zgoda, mają 

Państwo prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody ma skutek tylko na przyszłość i nie ma 

wpływu na zgodność z prawem dokonanego już przetwarzania. 

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Kontakt z inspektorem ochrony danych UNIQA jest możliwy pod adresem e-mail: 

dane.osobowe@uniqa.pl lub listownie na adres administratora. 

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie UNIQA pod adresem: www.uniqa.pl. Klient 

przed przystąpieniem do Konkursu powinien zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik 

zobowiązuje się przestrzegać określonych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, że 

spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. 

2. Nagrody w Konkursie podlegają opodatkowaniu zryczałtowanym (10%) podatkiem 

dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku 

dochodowym od osób fizycznych. 

3. Do wartości Nagród zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 

odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu 

wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11% wartości danej Nagrody. Laureat zgadza 

się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz 

przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie. 

4. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, 

odprowadzi do Urzędu Skarbowego właściwego dla płatnika zryczałtowany podatek 

dochodowy należny z tytułu wygranej. 
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