
 

 
Regulamin konkursu „Tablety dla Śląska -  wrzesień 2013” 

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady konkursu „Tablety dla Śląska – wrzesień 2013”. 

1.2. Organizatorem Konkursu jest Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

1.3. Konkurs polega na przyznaniu określonym osobom, zawierającym z Link4 umowy 

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz 

ubezpieczenia auto casco łącznie, specjalnej Nagrody. Nagroda może być przyznana w 

określonych przypadkach i na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. 

1.4. Konkurs jest przeznaczony dla nowych klientów Link4, mieszkających na terytorium 

województwa śląskiego. 

 

2. DEFINICJE 

Zwroty użyte w niniejszym regulaminie i pisane wielką literą, otrzymują następujące znaczenie: 

2.1. Link4 - Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15, 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: 0000142452. 

2.2. Konkurs - konkurs „Tablety dla Śląska – wrzesień  2013” organizowany przez Link4 i 

prowadzony na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2.3. Regulamin - niniejszy regulamin konkursu „Tablety dla Śląska – wrzesień  2013” określający 

zasady i warunki prowadzenia Konkursu. 

2.4. Uczestnik – z uwzględnieniem postanowień pkt. 3, osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 

do czynności prawnych, zawierająca z Link4 umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 

posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) i auto casco i kradzieży (AC) łącznie. Dla określenia 

statusu Uczestnika nie ma znaczenia, czy obok tych umów Uczestnik zawiera inne umowy 

ubezpieczenia znajdujące się w standardowej ofercie produktowej Link4, np. w ramach 

zamkniętych pakietów oferowanych przez Link4. 

2.5. Oferta - oferta zawarcia umowy ubezpieczenia OC i AC, przygotowana w trakcie trwania 

Konkursu przez Konsultanta na podstawie danych podanych przez Uczestnika, a wymaganych 

przez Link4. Oferta zostaje przygotowana w oparciu o taryfy obowiązujące w dniu jej 

sporządzenia. 

2.6. Umowa - zawarte z Link4 na podstawie Oferty umowy ubezpieczenia OC i AC łącznie. Umowa 

jest zawierana na 12 miesięcy. Dla uniknięcia wątpliwości, za Umowę nie będą uważane inne 

produkty ubezpieczeniowe oferowane przez Link4 lub inne produkty dostępne w pakietach 

łącznie z umowami ubezpieczania OC i AC. 

2.7. Składka – składka należna Link4 z tytułu Umowy, do której zapłaty zobowiązany jest 

Uczestnik. 



 

 
2.8. Konsultant - operator Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta lub Punktu Obsługi Sprzedaży 

Link4, upoważniony przez Link4 m.in. do przygotowywania Ofert, składania i przyjmowania 

oświadczeń woli w przedmiocie zawarcia umowy ubezpieczenia. 

2.9. Nagroda – tablet marki Manta model MID705 

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I OTRZYMANIA NAGRODY 

W Konkursie bierze udział i Nagrodę otrzymuje Uczestnik, który spełni łącznie następujące 

warunki: 

3.1. najpóźniej w dniu 12 października 2013 roku skontaktuje się z Link4 w celu uzyskania Oferty, 

przy czym przez kontakt z Link4 rozumie się: (i) kontakt z Telefonicznym Centrum Obsługi 

Klienta, (ii) wyliczenie Oferty za pomocą narzędzia umieszczonego w serwisie internetowym 

www.link4.pl lub (iv) skorzystanie z aplikacji Callback, znajdującej się w serwisie internetowym 

www.link4.pl; 

3.2. Składka zaoferowana przez Link4 Uczestnikowi w jednej racie jest nie mniejsza niż 1200 zł 

(słownie: tysiąc dwieście złotych) 

3.3. maksymalnie w okresie do 6 dni od zakończenia Konkursu Uczestnik zawrze Umowę 

Ubezpieczenia za pośrednictwem Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta i opłaci całą Składkę 

lub jej pierwszą ratę, stosownie do ustaleń poczynionych w trakcie tworzenia Oferty; 

3.4. na dzień złożenia oświadczenia w przedmiocie zawarcia Umowy nie posiada obowiązującej 

umowy ubezpieczenia komunikacyjnego (OC lub AC) zawartej z Link4, w której jest 

ubezpieczającym, chyba że umowa ta dotyczy innego samochodu niż Oferta; 

3.5. podczas sporządzania Oferty jako miejsce zamieszkania wskaże województwo śląskie oraz 

dodatkowo odpowie prawidłowo na pytanie główne: „Czy jazda z zapiętymi pasami na terenie 

Polski jest obowiązkowa? albo na pytanie pomocnicze „czy ubezpieczenie OC jest w Polsce 

obowiązkowe”. 

3.6. Nie odstąpi od Umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia na podstawie przepisów prawa lub 

ogólnych warunków ubezpieczenia 

 

4. NAGRODA 

4.1. Uczestnik, poprzez udział w Konkursie, jest uprawniony do uzyskania, na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie, Nagrody. 

4.2. Nagroda przesyłana jest Uczestnikowi pocztą kurierską na adres, na który zostaną wysłane 

dokumenty ubezpieczenia. 

4.3. Link4 nie wypłaca równowartości Nagrody w gotówce ani w żadnej innej formie niż wskazana 

w pkt. 2.10. 

4.4.  Uczestnik ma prawo do otrzymania Nagrody, o ile spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w 

Konkursie. 

4.5. Dostarczenie Nagród do Uczestnika następuje na koszt Link4. Link4 wyśle Nagrodę do 30 dni 

od opłacenia Składki przez Uczestnika pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków 

http://www.link4.pl/
http://www.link4.pl/


 

 
otrzymania Nagrody. Uczestnik przed pokwitowaniem odbioru Nagrody zobowiązany jest 

sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu i czy jest w pełni sprawna. 

4.6. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od Umowy w terminie 30 dni od jej zawarcia, 

Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu Nagrody. Koszty zwrotu ponosi Uczestnik. Nagroda 

powinna być zwrócona w stanie niepogorszonym wraz z oryginalnym opakowaniem. 

 

5. PODATEK OD NAGRÓD 

5.1. Link4 oświadcza, że wartość Nagrody należnej w ramach Konkursu nie przekracza kwoty 760 

złotych, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 z późn. zm.), a więc 

nagrody w niniejszym Konkursie wolne są od podatku dochodowego. 

 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, należy zgłaszać w formie pisemnej - listem 

poleconym, pocztą kurierską lub osobiście na adres: Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. 

Postępu 15, 02-676 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Konkurs Tablety dla Śląska – 

wrzesień  2013 

6.2. Reklamacje powinny być zgłoszone w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego 

podstawą reklamacji lub od dnia, w którym uczestnik dowiedział się o zajściu takiego 

zdarzenia. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres reklamującego, jak 

również opis i powód reklamacji. 

6.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Link4 w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.  

O decyzji Link4 reklamujący zostanie powiadomiony pisemnie, listem zwykłym lub 

telefonicznie, przy czym informacja telefoniczna dopuszczalna jest jedynie w przypadku 

uwzględnienia reklamacji. 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Konkurs trwa od 17 września 2013 r. do wyczerpania zapasów jednak nie dłużej niż do 19 

października 2013 r. 

7.2. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu (poprzez odebranie Nagrody) oznacza zgodę na warunki 

niniejszego Regulaminu. 

7.3. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej www.link4.pl. 

7.4. Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają wyłącznie 

charakter informacyjny. Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

7.5. Link4 ma prawo modyfikować niniejszy Regulamin, podając jego nowe brzmienie bezzwłocznie 

do wiedzy Uczestników w serwisie internetowym www.link4.pl.  Jakiekolwiek modyfikacje 

Regulaminu nie naruszą praw nabytych przed dokonaniem zmiany. 

7.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 

zapisy obowiązującego w Polsce prawa. 

http://www.link4.pl/
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7.7. Ewentualne spory wynikające ze skorzystania przez Uczestnika z Konkursu, po zakończeniu 

postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Uczestnika. 

7.8. Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu Spółki Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń 

S.A. z siedzibą w Warszawie w dniu 16 września 2013 roku i wchodzi w życie z dniem 17 

września 2013 roku. 

 


