Regulamin Promocji „Bony Sodexo przy zakupie polisy przez Internet”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy regulamin określa zasady promocji „Bony Sodexo przy
zakupie polisy przez Internet”
1.2 Organizatorem promocji jest Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
1.3 Promocja polega na przyznaniu określonym osobom, zawierającym
z Link4 umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych lub odpowiedzialności cywilnej i auto casco
i kradzieży (zwane dalej OC lub OC i AC) specjalnej Nagrody. Nagroda
może być przyznana w określonych przypadkach i na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie.
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 Rankomat.pl – Rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp.J., z siedzibą
w Warszawie, ul. Leszno 14, 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: 0000313963.
2.3 Promocja -promocja „Bony Sodexo przy zakupie polisy przez Internet”
organizowana przez Link4 i prowadzona na warunkach określonych
w niniejszym Regulaminie.
2.4 Regulamin -niniejszy regulamin promocji „Bony Sodexo przy zakupie
polisy przez Internet” określający zasady i warunki prowadzenia
Promocji.
2.5 Uczestnik – z uwzględnieniem postanowień pkt. 3, osoba fizyczna
zawierająca z Link4 umowy ubezpieczenia OC lub OC i 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.
2.6 Oferta - oferta zawarcia umowy ubezpieczenia OC lub OC i AC,
przygotowana w trakcie trwania Promocji na podstawie danych
podanych przez Uczestnika, a wymaganych przez Link4. Oferta zostaje
przygotowana w oparciu o taryfy obowiązujące w dniu jej sporządzenia.

2.7 Umowa -zawarte z Link4 na podstawie Oferty umowy ubezpieczenia
OC lub OC i AC. 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 lub OC i AC.
2.8 Składka –składka należna Link4 z tytułu Umowy, do której zapłaty
zobowiązany jest Uczestnik.
2.9 Serwis Rankomat.pl – oznacza serwis internetowy o nazwie
rankomat.pl, prowadzony przez Rankomat.pl pod adresem
internetowym www.rankomat.pl.
2.10 Serwis Link4 – oznacza serwis internetowy prowadzony przez Link4
pod adresem internetowym www.link4.pl
2.11 Porównywarka – aplikacja informatyczna, umieszczona w Serwisie
Rankomat.pl służąca do porównania ofert umów ubezpieczenia z
różnych zakładów ubezpieczeń, a także udostepniająca funkcje
zawarcia umów ubezpieczenia lub połączenia się z witryną internetową
zakładu ubezpieczeń, gdzie będzie można taką umowę zawrzeć.
2.12 Logo – oznacza znak towarowy Link4 o określonych wymiarach,
kolorze i kształcie.
2.13 Zestawienie ofert – zbiór ofert zawarcia umowy ubezpieczenia
przedstawionych przez różne zakłady ubezpieczeń za pośrednictwem
Porównywarki. Oferty składające się na Zestawienie Ofert stworzone
są na podstawie informacji podanych przez zakłady ubezpieczeń.
Zestawienie Ofert może zawierać opcje bezpośredniego zawarcia
umowy ubezpieczenia lub opcje przekierowania na stronę internetową
danego zakładu ubezpieczeń.
2.14 Nagroda –bony zakupowe Sodexo o określonych na dokumencie
bonu nominałach. Bon uprawnia posiadacza do dokonania za jego
pomocą zakupów o wartości nie wyższej niż wskazana na bonie.
Zakupów za pomocą bonów można dokonać jedynie w sklepach
wskazanych na stronie www.sodexo.pl i przez okres ważności bonu.
Okres ważności jest wskazany na bonie. Bony nie są wymieniane na
gotówkę i nie jest możliwe wydawanie reszty w gotówce podczas
dokonywania zakupów. Szczegółowe informacje na temat możliwości
wykorzystania bonu znajdują się na samym bonie oraz na stronie
internetowej www.sodexo.pl
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI I OTRZYMANIA NAGRODY
W Promocji bierze udział i Nagrodę otrzymuje Uczestnik, który spełni
łącznie następujące warunki:
3.1 w okresie trwania Promocji zostanie sporządzona w Serwisie Link4 dla
niego Oferta z Logo Link4 nie zawierająca podanej Składki
w
Zestawieniu
Ofert
umieszczonym
w
Porównywarce
(http://www.link4.pl/oferta/?partner_id=5222).
3.2 na dzień sporządzenia Oferty i zawarcia Umowy nie posiada
obowiązującej umowy ubezpieczenia komunikacyjnego (OC lub OC

i AC) zawartej z Link4, w której jest ubezpieczającym, chyba że umowa
ta dotyczy innego samochodu niż Oferta,
3.3 po otrzymaniu Oferty ale przed zakończeniem Promocji Uczestnik
zaakceptuje Ofertę i złoży oświadczenie woli o zawarciu Umowy
z Link4;
3.4 opłaci całą Składkę lub jej pierwszą ratę, stosownie do ustaleń
poczynionych w trakcie tworzenia Oferty.
4. NAGRODA
4.1 Uczestnik, poprzez udział w Promocji, jest uprawniony do uzyskania na
zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, Nagrody.
4.2 Nagroda przyznawana będzie w formie bonów o wartości uzależnionej
od zakresu Umowy, która w myśl niniejszego Regulaminu uprawnia
Uczestnika do uzyskania Nagrody, i tak:
a) Jeżeli Uczestnik zawiera Umowę w zakresie jedynie ubezpieczenia
OC – otrzymuje Nagrodę w postaci bonów o wartości 50 zł,
b) Jeżeli Uczestnik zawiera Umowę w zakresie jedynie ubezpieczenia
OC i AC – otrzymuje Nagrodę w postaci bonów o wartości 100 zł.
4.3 Nagroda, określona w pkt. 4.2 powyżej, przekazana zostanie
Uczestnikowi Pocztą Polską po opłaceniu należnej Składki na adres
korespondencyjny.
4.4 Link4 nie wypłaca równowartości Nagrody w gotówce ani w żadnej
innej formie niż wskazana w pkt. 4.2.
4.5 Uczestnik ma prawo do otrzymania Nagrody, o ile spełnia wszystkie
warunki uczestnictwa w Promocji.
4.6 Dostarczenie Nagrody do Uczestnika następuje na koszt Link4.
Link4 wyśle Nagrodę niezwłocznie, nie później niż 30 dni od dnia
opłacenia Składki przez Uczestnika, pod warunkiem spełnienia
wszystkich warunków otrzymania Nagrody.
5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
5.1 Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, 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 –Promocja „Bony Sodexo przy
zakupie polisy przez Internet”.
5.2 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.
5.3 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.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
6.1 Promocja trwa od 12.06.2015 r. do 14.06.2015 r.
6.2 Przystąpienie Uczestnika do Promocji (poprzez odebranie Nagrody)
oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu.
6.3 Promocja nie łączy się z innymi promocjami organizowanymi przez
Link4.
6.4 W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Link4 ani członkowie ich
rodzin, w tym również ich stali partnerzy życiowi.
6.5 Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronie internetowej
www.link4.pl.
6.6 Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych
mają wyłącznie charakter informacyjny. Moc wiążącą mają wyłącznie
postanowienia niniejszego Regulaminu.
6.7 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.
6.8 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają
zastosowanie odpowiednie przepisy obowiązującego w Polsce prawa.
6.9 Ewentualne spory wynikające ze skorzystania przez Uczestnika
z Promocji, po zakończeniu postępowania reklamacyjnego,
rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla miejsca zamieszkania
Uczestnika.
6.10 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2015 r.
.

