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Regulamin Oferta Specjalna „3 x 15” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin określa zasady oferty specjalnej „3x15”. 

2. Organizatorem oferty specjalnej jest LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 

3. Oferta specjalna polega na przyznaniu określonym osobom, zawierającym z LINK4 umowę 

ubezpieczenia specjalnej Zniżki. Zniżka może być przyznana w określonych przypadkach i na 

zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

II. DEFINICJE 

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

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. Oferta specjalna – niniejsza oferta specjalna „3x15” organizowana przez LINK4 i prowadzona 

na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

3. Regulamin - niniejszy regulamin oferty specjalnej „3x15” określający zasady i warunki 

prowadzenia Oferty Specjalnej. 

4. Uczestnik – z uwzględnieniem postanowień rozdziału III Regulaminu, pełnoletnia osoba fizyczna, 

posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z LINK4 umowę ubezpieczenia, będąca 

pracownikiem jednej z firm wytypowanych przez LINK4 do objęcia Ofertą specjalną. Lista firm 

objętych Ofertą specjalną dostępna jest w siedzibie LINK4, a LINK4 skieruje do tych firm 

dedykowaną akcję marketingową i informacyjną. 

5. Oferta - oferta zawarcia Umowy, przygotowana w trakcie trwania Oferty 

Specjalnej na podstawie danych podanych przez Uczestnika, a wymaganych przez LINK4. 

Oferta zostaje przygotowana w oparciu o taryfy obowiązujące w dniu jej sporządzenia. 

6. Umowa – zawarte z LINK4 na podstawie Oferty umowa ubezpieczenia. Umowa jest zawierana 

na 12 miesięcy, z wyjątkiem umowy ubezpieczenia Podróże, która może być zawarta na okres 

krótszy. Umowa jest zawierana zgodnie z odpowiednimi ogólnymi warunkami ubezpieczenia 

obowiązującymi w dniu jej zawarcia. 

7. Zniżka – rabat w wysokości określonej w rozdziale IV pkt.1 Regulaminu, przyznawany Uczestnikowi przez 

LINK4 z tytułu zawarcia Umowy. Zniżka określona jest jako procent składki należnej LINK4 z tytułu 

zawarcia Umowy. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W OFERCIE SPECJALNEJ I OTRZYMANIA ZNIŻKI 

 

W Ofercie Specjalnej bierze udział i nabywa prawo do Zniżki każdy Uczestnik, który spełni łącznie 

następujące warunki: 
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1. W okresie trwania Oferty specjalnej skontaktuje się z LINK4 w celu otrzymania Oferty, przy 

czym w celu wzięcia udziału w Ofercie specjalnej, kontakt z LINK4 musi nastąpić za 

pośrednictwem: 

1.1. dedykowanego numeru telefonu, który będzie wskazany w materiałach reklamowych 

dotyczących Oferty specjalnej,  

lub 

1.2. dedykowanego linku zamieszczonego w intranecie firmy, do której kierowana jest 

Oferta specjalna, przekierowującego na stronę internetową LINK4 zawierającą aplikację 

służącą do wyliczania Ofert ubezpieczenia (kalkulator). 

lub 

1.3. udostępnionego w intranecie firmy, do której kierowana jest Oferta specjalna, lub w Internecie 

narzędzia do zamawiania rozmowy telefonicznej z LINK4,  

2. Jest pracownikiem jednej z firm wytypowanych przez LINK4 do objęcia Ofertą specjalną i 

powoła się na ten fakt w trakcie tworzenia Oferty. LINK4 zastrzega sobie prawo weryfikacji 

oświadczeń Uczestników i do dochodzenia zwrotu przyznanej Zniżki, w razie podania przez 

Uczestnika informacji niezgodnych z prawdą. 

3. Na dzień sporządzenia Oferty nie posiada obowiązującej Umowy zawartej z Link4, w której jest 

ubezpieczającym, chyba że Umowa ta dotyczy innego przedmiotu ubezpieczeń niż określony w Ofercie; 

4. Po otrzymaniu Oferty zaakceptuje ją, a następnie złoży oświadczenie woli o zawarciu Umowy. 

5. W terminie wskazanym w Umowie opłaci całą należną LINK4 składkę lub jej pierwszą ratę, 

stosownie do ustaleń poczynionych w trakcie zawierania Umowy. 

 

IV. ZNIŻKA 

 

1. Uczestnik, poprzez udział w Ofercie specjalnej, jest uprawniony do nabycia, na zasadach 

określonych w niniejszym Regulaminie, prawa do jednorazowej Zniżki w wysokości: 

1.1. 15% składki - w przypadku, gdy Uczestnik zawiera z LINK4 umowę ubezpieczenia 

Podróże; 

1.2. 15% składki - w przypadku, gdy Uczestnik zawiera z LINK4 umowę ubezpieczenia 

Dom; 

1.3. 15% składki – w przypadku, gdy Uczestnik zawiera z LINK4 umowę ubezpieczenia 

odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (OC) lub łącznie umowę 

ubezpieczenia OC i auto casco; 

2. Procent Zniżki wskazany powyżej liczony jest od wartości rocznej składki należnej do zapłaty z 

tytułu zawarcia danej Umowy. Przy obliczaniu wysokości Zniżki brana jest pod uwagę składka 

do zapłaty, po wcześniejszym uwzględnieniu wszystkich parametrów wpływających na jej 

wysokość, takich jak np. zniżki za bezszkodową jazdę, forma płatności, ilość rat itp. Na 

wysokość składki, od której liczona jest Zniżka nie ma wpływu wysokość składki za inne 

umowy ubezpieczenia zawierane przez Uczestnika łącznie z Umową, z której zawarciem 

związana jest Zniżka.  

3. Uczestnik nabywa prawo do Zniżki z chwilą zawarcia Umowy, o ile spełnia wszystkie warunki 

wzięcia udziału w Ofercie specjalnej. 
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4. Procent Zniżki, określony w pkt. 4.1 powyżej, odejmowany jest od składki rocznej należnej z 

tytułu Umowy, a jeżeli składka płatna ma być w ratach, Zniżka rozkładana jest proporcjonalnie 

na każdą ratę obniżając wysokość odpowiednio każdej raty. 

5. LINK4 nie wypłaca kwoty Zniżki w gotówce ani w żadnej innej formie niż wskazana w pkt. 4.4 

powyżej. 

 

 

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

 

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Oferty specjalnej, należy zgłaszać w formie pisemnej - listem 

zwykłym lub poleconym, pocztą kurierską lub osobiście na adres: LINK4 Towarzystwo 

Ubezpieczeń S.A., ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Oferta 

specjalna 3x15”. 

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. 

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. 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Oferta specjalna określona niniejszym Regulaminem, rozpoczyna się po upływie 14 dni od 

ogłoszenia niniejszego Regulamin i trwa do odwołania. Informacja o odwołaniu powinna być 

ogłoszona co najmniej 14 dni przed planowanym końcem Oferty specjalnej. 

2. Przystąpienie Uczestnika do Oferty specjalnej (poprzez zawarcie Umowy z uwzględnieniem 

Zniżki) oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu. 

3. Oferta specjalna nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez LINK4. 

4. W Ofercie specjalnej nie mogą brać udziału pracownicy LINK4 ani członkowie ich rodzin, w 

tym również ich stali partnerzy życiowi. 

5. Tytuły poszczególnych punktów niniejszego Regulaminu mają jedynie charakter porządkująco- 

informacyjny i nie powinny stanowić podstawy do interpretowania jego treści. 

6. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.link4.pl. 

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

charakter informacyjny. Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

8. 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 Uczestników przed dokonaniem zmiany. 

9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 

zapisy obowiązującego w Polsce prawa. 

http://www.link4.pl/
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10. Ewentualne spory wynikające z przystąpienia Uczestnika do Oferty specjalnej, po zakończeniu 

postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca 

zamieszkania Uczestnika. 

11. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w 

Warszawie w dniu 12 maja 2016 roku i wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 


