
  
 

REGULAMIN AKCJI 

„PODRÓŻUJ BEZPIECZNIE Z VIG-iem” 

 

 

§1 
 

ORGANIZATOR 
 

Organizatorem opisanej w niniejszym Regulaminie 
Akcji jest ALWIS&SECURA Sp. z o.o. z siedzibą w 
Nowym Sączu, ul. Naściszowska 11. 

 
§2  
 

CEL AKCJI  
 

Celem Akcji jest promowanie i wzrost sprzedaży 
produktów turystycznych Towarzystw 
Ubezpieczeniowych Compensa TU, Wiener TU i 
InterRisk TU i wyłonienie najlepszych sprzedawców 
Alwis&Secura. 
 

 
§3 
 

UCZESTNICY AKCJI 

 
1. Uczestnikami Akcji są  osoby fizyczne 

współpracujące z Alwis&Secura Sp. z o.o. 
2. Podpisanie umowy agencyjnej w trakcie trwania Akcji 

powoduje automatyczne włączenie, a jej rozwiązanie 
powoduje automatyczne wykluczenie Uczestnika  z 
dalszego  udziału w Akcji. 

 
§4 
 

CZAS TRWANIA  
 

1. Akcjatrwa w okresie od 01.07.2022r. do 30.09.2022r. 
2. Przyznanie nagród i ogłoszenie wyników odbędzie się 

po 20.10.2022r. 
3. Nagrody zostaną przelane Luareatom bezpośrednio 

na konto. 
§5 
 

ZASADY 
 

1.   Warunkiem udziału w Akcji jest sprzedaż polis  
turystycznych w: 
        1)     Wiener TU S.A. ViennaInsuranceGroup,   

2) Compensa TU S.A. ViennaInsuranceGroup 
3) InterRisk TU S.A. ViennaInsuranceGroup 

w okresie trwania  Akcji. 
 
2.   Akcja skierowana jest do osób fizycznych, o których 
mowa w §3 niniejszego regulaminu i  które w okresie 
trwania Akcji sprzedadzą polisy turystycznłącznie w ww 
TU, co najmniej za kwotę 1.000 zł. 
3.   Nagrody zostaną przyznane trzem osobom, które 
spełnią powyższy warunek wolumenowy oraz osiągną 
najwyższą sprzedaż w okresie trwania Akcji.  
4  .Do wartości sprzedanych polis wlicza się polisy 
turystyczne  wystawione w okresie obowiązywania Akcji, 
które nie zostaną anulowane i będą opłacone. 
5.    W przypadku uzyskania przez uczestników konkursu 
takiego samego wyniku w zakresie wartości sprzedaży, o 
przyznaniu nagrody zadecyduje wyższa liczba 
sprzedanych polis. 
6.Oceny wyników Akcji dokona komisja w składzie: 
 
Wacław Migacz – Prezes Zarządu 
Iwona Ptak – Dyrektor ds. wsparcia sprzedaży 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
§6 
 

NAGRODY 
1. Nagrodami  są: 
        •   1 miejsce - nagroda o wartości 1.000 zł 
        •   2 miejsce - nagroda o wartości 700 zł 
        •   3 miejsce-  nagroda o wartości300 zł 

 
§7 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

1. Przyznane nagrody nie mogą być przekazane osobie 
trzeciej, zarówno w formie odpłatnej, jak  
i nieodpłatnej.  

2. Poprzez udział w Akcji Uczestnik wyraża zgodę na 
zastosowanie się do postanowień niniejszego 
Regulaminu. 

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie 
Organizatora. 

4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym 
Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

 
 

 


