ZMIANA #zostanwdomu
REGULAMINU PROMOCJI „LINK4 Kasa Wraca”
zatwierdzonego uchwałą zarządu LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w dniu 8.04.2020

§ 1 Postanowienia ogóle
1. Niniejsza Zmiana #zostanwdomu (dalej Zmiana Regulaminu) zostaje wprowadzona do Regulaminu
Promocji „LINK4 Kasa Wraca” z uwagi na ogłoszenie w dniu 20 marca 2020r. na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2
(rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020r. poz. 491).
2. Zmiana Regulaminu określa nowe zasady naliczania Premii Cząstkowych w sytuacji braku
możliwości wypełnienia przez Uczestników warunku regularnego korzystania z Nawigacji, o którym
mowa w § 3 ust. 1 pkt d Regulaminu.
3. Ze zmienionych warunków Promocji mogą skorzystać aktualni Uczestnicy Promocji „LINK4 Kasa
Wraca”, którzy zgłosili chęć bycia objętym postanowieniami niniejszej Zmiany Regulaminu poprzez
wypełnienie formularza na stronie https://www.link4.pl/kw/zostanwdomu oraz którym w ramach
Promocji została przyznana co najmniej jedna Premia Cząstkowa. Wypełnienie formularza oznacza
akceptację niniejszej Zmiany Regulaminu.
§2 Zmiany w zakresie sposobu naliczania Premii Cząstkowych
1. W każdym Okresie Rozliczeniowym trwającym w czasie obowiązywania stanu epidemii warunek
regularnego korzystania przez Uczestnika z Nawigacji, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt d Regulaminu
nie musi być spełniony. Uczestnik nie będzie również poddany ocenie, o której mowa w § 3 ust. 3
Regulaminu.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 dotyczy każdego Okresu Rozliczeniowego niezależnie od liczby Dni
Okresu Rozliczeniowego przypadających w czasie obowiązywania stanu epidemii (np. gdy Okres
Rozliczeniowy rozpoczął się 15 marca 2020r., a kończy 14 kwietnia 2020r.).
3. Premia Cząstkowa za każdy Okres Rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 zostanie przyznana
Uczestnikowi w wysokości wyliczonej jako średnia wszystkich Premii Cząstkowych przyznanych
Uczestnikowi od początku udziału Uczestnika w Promocji dla danej Umowy Ubezpieczenia. W
przypadku przyznania jednej Premii Cząstkowej średnia Premia Cząstkowej będzie przyznana w
wysokości tej Premii.
4. Uczestnik zostanie poinformowany o wysokości średniej Premii Cząstkowej w terminie do siedmiu
dni od momentu wypełnienia formularza, za pośrednictwem Nawigacji. Średnia Premia cząstkowa
będzie przyznana Uczestnikowi za każdy Okres Rozliczeniowy, o którym mowa w ust. 1 i 2 w trakcie
obowiązywania niniejszej Zmiany Regulaminu.
5. Premie Cząstkowe za Okres Rozliczeniowy trwający podczas stanu epidemii zostaną uwzględnione
przy zsumowaniu Premii Cząstkowych uzyskanych przez Uczestnika w ramach Promocji zgodnie z
postanowieniami Regulaminu.
§3 Postanowienia końcowe
1. Pozostałe warunki Promocji określone Regulaminem pozostają bez zmian.

2. Niniejsza Zmiana Regulaminu została zatwierdzona uchwałą Zarządu LINK4 Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. w dniu 8.04.2020, wchodzi w życie z dniem 8.04.2020 i ma zastosowanie do
Uczestników Promocji „LINK4 Kasa Wraca” od dnia 20 marca 2020r. Zmiana Regulaminu obowiązuje
do czasu odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2.
3. O rozpoczęciu i zakończeniu obowiązywania zasad wprowadzonych niniejszą Zmianą Regulaminu
Uczestnik zostanie poinformowany wiadomością wysłaną w Nawigacji NaviExpert.
4. Niniejsza Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na Uczestników, którzy przystąpili do Promocji „LINK4
Kasa Wraca” i nie zgłosili chęci przystąpienia do niniejszej Zmiany Regulaminu. Uczestników tych
obowiązuje Regulamin w wersji aktualnej na dzień przystąpienia przez nich do Promocji.

