Regulamin promocji
dla Uczestników PPK

Regulamin

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.	Niniejszy Regulamin określa zasady promocji dla Uczestników PPK, której organizatorem jest UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (zwane dalej UNIQA TU) z siedzibą przy ul. Chłodnej 51, 00-867 w Warszawie, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000271543, z kapitałem zakładowym w wysokości 141 730 747 złotych – opłaconym w całości,
NIP: 107-000-61-55.
2.	Współorganizatorem promocji jest UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (zwane dalej UNIQA TFI) z siedzibą przy
ul. Chłodnej 51, 00-867 w Warszawie, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000329866, z kapitałem zakładowym w wysokości 22 500 000 złotych – opłaconym w całości, NIP: 108-00-07-417.
3.	W ramach promocji dla Uczestników PPK UNIQA TU udziela Klientom Zniżek od Składek należnych z tytułu Umów ubezpieczenia mieszkaniowego i turystycznego oraz wypłaca Cashback z tytułu zawarcia Umowy ubezpieczenia komunikacyjnego, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Cashback jest częściowo finansowany przez UNIQA TFI.

§ 2. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE
1.	
Call Center – centrum telefoniczne UNIQA TU przeznaczone do telefonicznej obsługi Klientów, w tym między innymi do
zawierania z nimi Umów ubezpieczenia komunikacyjnego i mieszkaniowego.
2. Cashback – zwrot części Składki z tytułu Umowy ubezpieczenia komunikacyjnego.
3. Klient – osoba fizyczna, będąca ubezpieczającym, która wyraża wolę zawarcia Umowy ubezpieczenia, będąca jednocześnie Uczestnikiem PPK, a w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego – będąca również właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu objętego ochroną ubezpieczeniową w zakresie obejmującym OC lub OC i AC.
4. Regulamin – niniejszy Regulamin promocji dla Uczestników PPK.
5. Składka – składka należna z tytułu Umowy ubezpieczenia, do której zapłaty zobowiązany jest Klient.
6.	
Uczestnik PPK – osoba w której imieniu i na rzecz której zawarta została umowa o prowadzenie pracowniczych planów
kapitałowych z UNIQA Emerytura Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z siedzibą w Warszawie, przy
ul. Chłodnej 51, 00-867 Warszawa, reprezentowanym i zarządzanym przez UNIQA TFI, która w dniu zawarcia Umowy
ubezpieczenia pozostaje Uczestnikiem PPK, tj. nie złożyła rezygnacji z uczestnictwa w PPK.
7. Umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia zawierana przez Klienta z UNIQA TU jako jedna z następujących umów:
1)	Umowa ubezpieczenia komunikacyjnego, tj. umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych (OC), zawierana na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych,
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych lub umowa ubezpieczenia Autocasco (AC);
2)	Umowa ubezpieczenia mieszkaniowego, tj. umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie Ogólnych Warunków
Ubezpieczeń Mieszkaniowych „Twoje miejsce”;
3)	Umowa ubezpieczenia turystycznego, tj. umowa ubezpieczenia zawierana na podstawie Ogólnych warunków ubezpieczenia podróży indywidualnych Kontynenty Multitravel lub Ogólnych warunków ubezpieczenia indywidualnych
podróży Kontynenty.
8. Zniżka – naliczany przez UNIQA TU upust od Składki należnej z tytułu Umowy ubezpieczenia mieszkaniowego lub turystycznego.

§ 3. ZASADY PROMOCJI
1.	W ramach promocji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie Klient może otrzymać:
1)	Zniżkę w wysokości 10% Składki z tytułu Umowy ubezpieczenia mieszkaniowego lub turystycznego, lub
2)	Cashback w wysokości 50 zł z tytułu Umowy ubezpieczenia komunikacyjnego w zakresie obejmującym OC albo 100 zł
w zakresie obejmującym OC i AC.
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2.	Ze Zniżki można korzystać wielokrotnie w okresie obowiązywania promocji.
3.	Wysokość Zniżki odejmowana jest od Składki należnej z tytułu Umowy ubezpieczenia mieszkaniowego lub turystycznego.
4.	UNIQA TU nie wypłaca równowartości Zniżki w gotówce ani w żadnej innej formie niż wskazana w niniejszym Regulaminie.
5.	Każdy Klient może otrzymać Cashback od UNIQA TU maksymalnie 2 razy, przy czym pierwsza Umowa ubezpieczenia komunikacyjnego powinna być zawarta w okresie promocji, wskazanym w § 7 Regulaminu, a kolejna – w terminie do dnia
31 grudnia 2023 roku.
6.	Z tytułu jednej Umowy ubezpieczenia komunikacyjnego Klient może otrzymać Cashback wyłącznie 1 raz.
7.	Promocja obejmuje wyłącznie Klientów, którzy są jednocześnie Uczestnikami PPK, tzn. w pierwszej kolejności zostaje zawarta umowa o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz danego Klienta, a następnie zawarta zostaje przez Klienta Umowa
ubezpieczenia. Cashback lub Zniżka należne są wyłącznie wówczas, gdy na dzień zawarcia Umowy ubezpieczenia Klient
pozostaje Uczestnikiem PPK.

§ 4. UDZIELANIE ZNIŻEK
1.	Tabela Zniżek przyznawanych do Umów ubezpieczenia mieszkaniowego:
Zniżka za kod promocyjny
Dostępność Zniżki w zależności od kanału sprzedaży: Zniżka dostępna przy zawarciu Umowy ubezpieczenia mieszkaniowego za pośrednictwem uniqa.pl
Wysokość Zniżki: 10%
Mechanizm udzielania Zniżki: Zniżka przeznaczona jest dla Klientów, którzy:
1)	samodzielnie wyliczą Składkę należną z tytułu Umowy ubezpieczenia przy użyciu kalkulatora dostępnego na stronie
internetowej uniqa.pl;
2) w polu „Kod promocyjny” wpiszą kod PPKUNIQADOM;
3)	złożą przez stronę internetową wniosek o ubezpieczenie nieruchomości w UNIQA TU, bez kontaktowania się z Call
Center w trakcie wyliczania Składki oraz składania wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia;
4)	Zniżka może łączyć się z innymi zniżkami, o ile nie są one wprowadzane kodem promocyjnym – kalkulator umożliwia
wprowadzenie tylko jednego kodu promocyjnego; w przypadku posiadania więcej niż jednego kodu promocyjnego
Klient wybiera najkorzystniejszą ofertę promocyjną.
2.	Tabela Zniżek przyznawanych do Umów ubezpieczenia turystycznego:
Zniżka za kod promocyjny
Dostępność Zniżki w zależności od kanału sprzedaży: Zniżka dostępna przy zawarciu Umowy ubezpieczenia turystycznego za pośrednictwem uniqa.pl
Wysokość Zniżki: 10%
Mechanizm udzielania zniżki: Zniżka przeznaczona jest dla Klientów, którzy:
1)	samodzielnie wyliczą Składkę należną z tytułu Umowy ubezpieczenia przy użyciu kalkulatora dostępnego na stronie
internetowej uniqa.pl;
2) w polu „Kod promocyjny” wpiszą kod PPKUNIQATRAVEL;
3) Zniżka nie łączy się z innymi zniżkami.

§ 5. PRZYZNAWANIE CASHBACK
Cashback przyznawany do Umów ubezpieczenia komunikacyjnego:
Cashback
Dostępność w zależności od kanału sprzedaży: dowolny kanał sprzedaży
Kwota zwrotu: 50 zł – OC, 100 zł – OC + AC
Mechanizm przyznawania:
1) Promocja ma zastosowanie dla Klientów, którzy:
a)	przed zawarciem Umowy ubezpieczenia komunikacyjnego wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych
w celach marketingowych dla UNIQA TU, co najmniej w zakresie przedstawiania ofert telefonicznie i mailowo;
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b)	zawnioskują o wypłatę Cashback za pośrednictwem formularza dostępnego na uniqa.pl/ppk nie później niż w terminie 90 dni od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia komunikacyjnego.
2)	Cashback wypłacany jest na numer rachunku bankowego wskazany przez Klienta w formularzu, o którym mowa
wyżej, w terminie do 40 dni roboczych od dnia zawnioskowania o wypłatę Cashback.

§ 6. REKLAMACJE
1.	Klient, który uważa, że jego prawa związane z procesem udzielania Zniżek i wypłatą Cashback zostały naruszone, ma
prawo zgłosić reklamację.
2.	Reklamacja zawierająca zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez UNIQA TU może zostać złożona przez Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z Umowy ubezpieczenia:
1) w formie elektronicznej poprzez formularz na stronie uniqa.pl/reklamacje;
2)	w formie pisemnej – przesyłką pocztową w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, na adres UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., tj. ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa;
3)	ustnie – telefonicznie podczas połączenia z pracownikiem Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu 22 599 95 22
lub innym wskazanym w tym celu na stronie internetowej UNIQA TU (uniqa.pl). Reklamacja może być również złożona
w każdej jednostce UNIQA TU obsługującej Klientów. W przypadku gdy UNIQA TU 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 kontaktu).
3.	Odpowiedzi na reklamację UNIQA TU udziela bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania
reklamacji. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni, UNIQA TU 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 TU 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 TU potwierdza pisemnie lub w inny uzgodniony sposób fakt
jej złożenia.

§ 7. CZAS TRWANIA PROMOCJI
	Niniejsza promocja rozpoczyna się w dniu 10 kwietnia 2021 r. i będzie trwać do dnia 31 grudnia 2021 r. Promocją objęte są
Umowy ubezpieczenia zawierane od 10 kwietnia 2021 roku.

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.	Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z niniejszej promocji należy zapoznać się z ofertą ubezpieczeniową UNIQA TU
dostępną na stronie uniqa.pl, gdyż cena jest tylko jednym z czynników, które należy brać pod uwagę przy podejmowaniu
decyzji o zawarciu Umowy ubezpieczenia.
2.	Kwota wypłaty Cashback podlega zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
3.	Zniżki nie podlegają opodatkowaniu.
4.	Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących niniejszej promocji mają wyłącznie
charakter informacyjny. Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
5.	Niniejszy Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu z 2 marca 2021 r.
6.	Regulamin dostępny jest na stronie internetowej uniqa.pl/ppk.
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