Regulamin Konkursu dla Pośredników InterRisk
„Bonus za polisę Pakiet Auto+ ”

1.

Postanowienia ogólne.
1.1. Niniejszy Regulamin określa Organizatora Konkursu, zasady, warunki uczestnictwa, czas trwania oraz nagrody dla
Laureatów Konkursu.
1.2. Konkurs prowadzony jest pod nazwą „Bonus za polisę Pakiet Auto+” zwany dalej „Konkursem”.
1.3. Organizatorem Konkursu jest InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, wpisana do rejestru przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054136, o kapitale zakładowym i kapitale wpłaconym
137.640.100 PLN, zwana dalej „Organizatorem”.
1.4. Uczestnikami Konkursu są Agenci wykonujący czynności agencyjne oraz OFWCA posiadający indywidualny login do
iPortalu, zwani dalej “Uczestnikami”, z wyłączeniem Agencji wymienionych w Załączniku nr 2 do Regulaminu.
1.5. Uczestnik traci prawo uczestnictwa w Konkursie w przypadku, gdy w czasie trwania Konkursu:
1.5.1. umowa agencyjna Agenta zostanie rozwiązana; lub
1.5.2. umowa agencyjna Agenta znajdzie się w okresie wypowiedzenia; lub
1.5.3. OFWCA zostanie wykreślona z listy OFWCA Agenta.
1.6. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z nagrody. W przypadku OFWCA rezygnacja z nagrody dla swojej skuteczności
wymaga złożenia drogą e-mailową oświadczenia o rezygnacji z nagrody, które należy doręczyć do Organizatora
w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia Konkursu.
1.7. Jednostki Terenowe - to wszystkie Oddziały, Przedstawicielstwa Generalne oraz Departament Kluczowych Partnerów
raportujące bezpośrednio do Centrali Organizatora.
1.8. Polisy konkursowe – nowe polisy komunikacyjne, ze składką minimalną w wysokości 600 zł każda, w podziale na
3 poziomy składkowe (lista kodów stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu), z których składka przypisana
brutto zostanie zaksięgowana na rachunku Organizatora najpóźniej do 15.06.2020 r. W przypadku zawarcia kilku polis
na jeden przedmiot ubezpieczenia, do rankingu zalicza się tylko jedna polisa.
1.9. Składka przypisana brutto - jest to składka przypisana brutto w ramach Działu II za dany okres, liczona zgodnie
z definicją zawartą w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. (Dz. U z 2016 r. poz. 562)
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, bądź aktów
normatywnych zastępujących powyższe Rozporządzenie wymagana za cały okres Ubezpieczenia z umów zawartych
przez Organizatora. Składka przypisana brutto jest pomniejszona o składkę przypisaną brutto z umów wystornowanych.
1.10. Nowa polisa – polisa zawarta w okresie trwania Konkursu dla przedmiotu ubezpieczenia, który nie był ubezpieczony
u Organizatora w ciągu ostatnich 12 miesięcy liczonych do pierwszego dnia trwania Konkursu.
1.11. DRS - jest to Departament Rozwoju Sprzedaży i Nowych Technologii Organizatora.
1.12. iPortal - jest to portal informatyczny udostępniony Uczestnikom pod adresem: https://portal.interrisk.pl.
1.13. Klient - osoba poszukująca ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczający lub ubezpieczony.

2.

Zasady Konkursu i nagrody.
2.1. Konkurs trwa od 04.05.2020 r. do 03.06.2020 r.
2.2. W trakcie trwania Konkursu DRS sporządza ranking Uczestników dwa razy w tygodniu, w poniedziałki i czwartki.
2.3. Laureatami Konkursu zostanie pierwszych 10 000 Uczestników o najwyższej sprzedaży nowych polis konkursowych
w okresie trwania Konkursu, którzy spełnili określone w Regulaminie warunki, przy jednoczesnym zachowaniu
ustanowionych w Regulaminie kryteriów jakościowych, o których mowa w pkt 2.5. poniżej.
2.4. Nagrodami dla Laureatów jest dodatkowa prowizja pieniężna za każdą Polisę konkursową ze składką minimalną
w wysokości 600 zł w zależności od poziomu składkowego:

Poziomy składkowe

Składka

Nagroda

I poziom

600 zł - 1 000 zł

25 zł

II poziom

1 000 zł - 1 500 zł

50 zł

III poziom

>= 1 500 zł

100 zł

2.5. Niezależnie od uzyskania wyników określonych w niniejszym Regulaminie, warunkiem otrzymania nagrody jest
każdorazowo spełnienie przez Uczestników następujących kryteriów jakościowych:
1)

należyte wypełnienie przez Uczestnika wobec Klienta obowiązków przedkontraktowych wynikających
z przepisów prawa oraz wewnętrznych procedur Organizatora, w tym w szczególności przeprowadzenie analizy
potrzeb Klienta w odniesieniu do ubezpieczeń, których dotyczy Konkurs;

2)

zaproponowanie Klientowi produktu ubezpieczeniowego odpowiadającego jego wymaganiom i potrzebom
w odniesieniu do ubezpieczeń, których dotyczy Konkurs;

3)

brak skarg/reklamacji na działalność Uczestnika w związku z prowadzoną przez niego dystrybucją ubezpieczeń,
których dotyczy Konkurs.

2.6. W razie stwierdzenia przez Organizatora po przyznaniu nagrody, że Laureat nie spełniał kryteriów jakościowych,
o których mowa w pkt 2.5. powyżej w okresie trwania Konkursu lub jeżeli Klient odstąpił od umowy ubezpieczenia
objętej Konkursem w terminie wskazanym w art. 812 §4 k.c., Laureat jest zobowiązany do zwrotu równowartości
nagrody.
2.7. Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek inny ekwiwalent.

3.

Rozliczenie Konkursu
3.1. Ranking Uczestników prowadzony przez DRS będzie przesyłany do Jednostek Terenowych minimum raz w tygodniu
do końca trwania Konkursu. Ranking nie stanowi finalnej listy Laureatów, służy jedynie celom motywacyjnoinformacyjnym.
3.2. Finalny ranking Laureatów Konkursu zostanie ogłoszony najpóźniej do 23.06.2020 r.
3.3. DRS poinformuje Uczestników o wynikach Konkursu poprzez Jednostki Terenowe.
3.4. Laureat Konkursu - OFWCA, biorący udział w Konkursie zobowiązany jest wyrazić zgodę poprzez iPortal na
opodatkowanie uzyskanej nagrody podatkiem dochodowym oraz podać numer konta do przekazania nagrody.

3.5. Organizator pobierze od OFWCA, będącymi Laureatami Konkursu, podatek dochodowy od osób fizycznych – w formie
10% ryczałtu, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych
(Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350 z póź. zm.) Podatek zostanie potrącony z kwoty nagrody pieniężnej i odprowadzony przez
Organizatora do właściwego urzędu skarbowego – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
3.6. Laureat Konkursu – Agent, rozlicza się z otrzymanej nagrody samodzielnie zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.
3.7. Reklamacje związane z rozliczeniem Konkursu mogą być składane przez Uczestnika do 30 dni licząc od dnia
przekazania mu informacji o finalnym rankingu Laureatów przez Jednostkę Terenową. Po upływie ww. terminu żadne
reklamacje nie będą rozpatrywane.

4.

Postanowienia końcowe.
4.1. Za realizację Konkursu odpowiedzialny jest DRS, który będzie rozpatrywać skargi i odwołania dotyczące warunków
i realizacji Konkursu oraz udzielać wiążących informacji w zakresie interpretacji warunków Konkursu.
4.2. Wszyscy Uczestnicy Konkursu objęci są postanowieniami niniejszego Regulaminu.
4.3. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetworzone zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Regulaminu.
4.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.
4.5. Integralną częścią Regulaminu są Załączniki w nim wymienione.

Załączniki:
1.

Załącznik nr 1 - Lista kodów ubezpieczeń komunikacyjnych biorących udział w Konkursie

2.

Załącznik nr 2 - Wykaz Agentów wyłączonych z udziału w Konkursie

3.

Załącznik nr 3 – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu „Bonus za polisę Pakiet Auto+”
Lista kodów ubezpieczeń komunikacyjnych biorących udział w Konkursie:

Produkt

Kod produktu

Taryfa OC

Taryfa AC

Szyby

Ochrona Prawna

NNW komunikacyjne

Assistance

Pakiet po Kradzieży
Pakiet Mobilny
Pakiet miejski Parkingowy

10 001 000
10 001 007
10 001 055
10 005 000
10 005 007
03 001 000
03 001 007
03 001 055
03 002 000
03 002 007
18 048 000
18 048 007
18 048 055
18 048 087
17 002 000
17 002 005
17 002 007
17 002 055
17 002 076
01 004 000
01 004 007
18 007 000
18 007 005
18 007 007
18 007 055
18 007 087
03 015 098
18 007 098
13 013 100
18 007 100
03 015 099
18 007 099

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu „Bonus za polisę Pakiet Auto+”
Wykaz Agentów wyłączonych z udziału w Konkursie:

1.

CUK UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.

Załącznik nr 3 do Regulaminu Konkursu „Bonus za polisę Pakiet Auto+”
Informacja zgodna z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej Rozporządzeniem.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest InterRisk TU SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul. Noakowskiego 22
(zwany dalej Administratorem lub InterRisk). Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: sekretariat@InterRisk.pl,
telefonicznie pod numerem 48 22 537 68 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować - we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych - poprzez email iod@interrisk.pl, telefonicznie pod numerem 48
22 537 68 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
Dane osobowe przetwarzane będą w celach organizacji i przeprowadzenia akcji promocyjnej, w celach archiwizacyjnych i dowodowych –
podstawą przetwarzania danych jest tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia, jakim jest umożliwienie
uczestnikom promocji wzięcia w niej udziału, umożliwienie Organizatorowi jej przeprowadzenia i archiwizacja dokumentów;
Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia promocji lub wygaśnięcia obowiązku przechowywa nia danych wynikającego z
przepisów prawa. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
Administratora jeżeli zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych w tych celach, chyba że wykaże on istnienie ważnych
prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczeń.
Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m.in. dostawcom usług IT,
podmiotom przetwarzającym dane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, operatorom pocztowym, podmiotom archiwizującym lub
usuwającym dane – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami
Administratora.
Dane osobowe będą przekazane do Urzędu Skarbowego właściwego dla siedziby Uczestnika.
Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom znajdującym się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
Osoby, których dane osobowe przetwarzane są w związku z promocją mają prawo do:
−
−
−

dostępu do swoich danych osobowych,
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu Administratora),
−
wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych (w zakresie w jakim podstawą przetwarzania tych danych jest zgoda);
wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
−
przenoszenia danych osobowych (w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i przetwarzanie to odbywa
się na podstawie zgody), tj. do otrzymania od Administratora danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym
formacie nadającym się do odczytu maszynowego; może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe
wskazane są powyżej.
Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorowi zorganizowania promocji i powiadomienia
laureatów o przyznaniu nagród.

