REGULAMIN PROMOCJI
„Gwarancja ceny dla klientów Porówneo”
§1
Definicje
Ilekroć w niniejszym regulaminie użyte zostały niżej wymienione pojęcia, należy przez nie rozumieć:
1. Alternatywna Oferta – oferta zawarcia Umowy ubezpieczenia złożona Uczestnikowi przez Innego
Dystrybutora Ubezpieczeń spełniająca łącznie następujące wymagania:
a) dotyczy tego samego zakresu Umowy ubezpieczenia co umowa nabyta przez Klienta za
pośrednictwem lub przy udziale Porówneo;
b) której cena jest dla Uczestnika Promocji niższa od ceny Umowy ubezpieczenia zawartej za
pośrednictwem lub przy udziale Porówneo;
W przypadku zawarcia Umowy ubezpieczenia w pakiecie (np. Umowy ubezpieczenia wraz z
ubezpieczeniem AC, NNW lub innym) przy ocenie tego czy Alternatywna Oferta spełnia przesłanki
uprawniające Klienta do uzyskania Nagrody, zakres oraz suma ubezpieczenia każdego z
ubezpieczeń (OC, AC, NNW lub innych) musi być tożsama z zakresem i sumą ubezpieczenia
wynikającą z Umowy ubezpieczenia bądź dodatkowych umów zawartych za pośrednictwem lub
przy udziale Porówneo.
2. Udokumentowana Alternatywna Oferta – wydruk ze strony internetowej lub z systemu
informatycznego agenta lub Zakładu Ubezpieczeń, lub jakikolwiek inny dokument spełniający
przesłanki oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego zawierający wszystkie dane
niezbędne do tego, aby potwierdzić, że zakres oferowanej Umowy ubezpieczenia, w tym suma
ubezpieczenia oraz wysokość składki ubezpieczeniowej jest tożsamy z zakresem i wysokością
składki z Umowy ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem/przy udziale Porówneo;
3. Strona Promocji – strona internetowa pod adresem: https://www.porowneo.pl/regulamin
4. Infolinia - telefoniczny kanał informowania i obsługi Klientów Organizatora dostępny pod numerem
telefonu: +48 519 902 560 lub +48 503 280 390 lub 22 563 29 67. Rozmowy za pośrednictwem
Infolinii są rejestrowane;
5. Klient / Ubezpieczający - osoba fizyczna jak również osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą, która zawarła Umowę ubezpieczenia pojazdu za pośrednictwem Organizatora i
zobowiązała się do opłacenia należnej z tego tytułu składki. Klientem może być wyłącznie
Ubezpieczający.
6. Okres Promocji – Promocja trwa od dnia 9 czerwca 2021 r. do dnia 9 lipca 2021 roku. Odwołanie
promocji nie ma wpływu na uprawnienia Uczestników Promocji, którzy nabyli uprawnienia do
Nagrody przed terminem jej odwołania.
7. Organizator / Porówneo – spółka pod firmą Porowneo.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy
ul. Inflanckiej 4b (00-189 Warszawa), zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000043360, nr NIP:
5213640335, nr REGON: 146398104, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł działająca
jako agent ubezpieczeniowy w zakresie dystrybucji ubezpieczeń na rzecz więcej niż jednego
zakładu ubezpieczeń;
8. Nagroda – dodatkowe świadczenie pieniężne wypłacane Klientowi przez Organizatora, po
spełnieniu warunków określonych w treści niniejszego regulaminu;
9. Promocja – niniejsza promocja organizowana przez Porówneo pod nazwą „Gwarancja ceny dla
klientów Porówneo”, której zasady określa niniejszy Regulamin;
10. Uczestnik Promocji – Klient, który łącznie spełnił wszystkie warunki opisane w §2 niniejszego
Regulaminu. W przypadku, w którym Ubezpieczającym jest więcej niż jedna osoba fizyczna, osoby
te w celu skorzystania z niniejszej Promocji powinny wskazać Porówneo beneficjenta Promocji, a
w razie braku takiego wskazania Uczestnikiem Promocji będzie osoba, której rachunek bankowy
został wskazany Porówneo jako rachunek do przelewu Nagrody. W takiej sytuacji wszelkie
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odniesienia Regulaminu do Uczestnika Promocji należy odpowiednio odnosić do tak wskazanego
beneficjenta.
Umowa ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia pojazdu mechanicznego, zawarta przez Klienta
(jako Ubezpieczającego) za pośrednictwem Organizatora na zasadach opisanych w § 2
Regulaminu z jednym z następujących zakładów ubezpieczeń:
a. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
b. EUROINS Insurance Group (EIG)
c. Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
d. Link 4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
e. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group S.A.
f. Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A.;
g. TUZ Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, z siedzibą w Warszawie
h. UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
Regulamin – niniejszy regulamin Promocji „Gwarancja ceny dla klientów Porówneo”.
Inny Dystrybutor Ubezpieczeń – dystrybutor ubezpieczeń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
15 grudnia 2017 roku wpisany (wg. stanu na dzień otrzymania oferty przez Uczestnika) do rejestru
pośredników ubezpieczeniowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego - inny niż
Organizator.
Zakład Ubezpieczeń - przedsiębiorca w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –
Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424) z siedzibą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie działalności
ubezpieczeniowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem Świąt i dni ustawowo uznanych za
wolne od pracy.
§2
Warunki uczestnictwa w Promocji i nabycie prawa do Nagrody

1. Uczestnikiem Promocji mogą być wyłącznie Klienci zamieszkujący na terenie Rzeczypospolitej
Polskiej i posiadający pełną zdolność do czynności prawnych. Udział w Promocji jest dobrowolny.
2. Klient nabywa prawo do otrzymania Nagrody po łącznym spełnieniu następujących warunków:
a) w Okresie Promocji zawrze jako ubezpieczający - za pośrednictwem Organizatora - Umowę
ubezpieczenia;
b) zapozna się i zaakceptuje niniejszy Regulamin;
c) dokona jednorazowo i w terminie opłacenia całej składki wynikającej z zawartej Umowy
ubezpieczenia;
d) w dniu zawarcia Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem Organizatora lub najpóźniej w
ciągu 4 Dni roboczych liczonych od dnia zawarcia Umowy ubezpieczenia za pośrednictwem
Organizatora, otrzyma Udokumentowaną Alternatywną Ofertę i dostarczy ją Organizatorowi
wraz ze wskazanymi przez Organizatora dodatkowymi dokumentami lub informacjami
niezbędnymi do jej weryfikacji. Dodatkowe dokumenty niezbędne do weryfikacji przez
Organizatora Udokumentowanej Alternatywnej Oferty powinny być dostarczone na adres
mailowy: klient@porowneo.pl z tytułem korespondencji „Gwarancja ceny dla klientów
Porówneo” wraz ze wskazaniem numeru polisy dotyczącej Umowy ubezpieczenia,
niezwłocznie po przedstawieniu w tym zakresie wezwania przez Organizatora, nie później
niż w terminie 5 Dni roboczych od dnia wezwania przez Organizatora – chyba, że Klient nie
będzie w stanie dotrzymać tego terminu z przyczyn od niego niezawinionych;
e) Organizator na skutek porównania Udokumentowanej Alternatywnej Oferty stwierdzi, że
jest ona oferowana Klientowi za niższą ceną składki ubezpieczeniowej przy tożsamym
zakresie ochrony, w tym sumie ubezpieczenia jak również że ochroną ubezpieczeniową
objęty jest ten sam przedmiot co ubezpieczony za pośrednictwem Organizatora oraz że
dane podane przez Klienta przy wypełnianiu wniosku o zawarcie Umowy ubezpieczenia (w
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tym umów dodatkowych – np. AC,NNW) są tożsame z danymi podanymi przez Klienta przy
sporządzaniu Udokumentowanej Alternatywnej Oferty;
f) wskaże Organizatorowi numer rachunku bankowego (którego jest posiadaczem), który,
prowadzony jest na terenie Polski, na który ma nastąpić wypłata Nagrody;
g) nie odstąpi ani w żaden inny sposób nie rozwiąże Umowy ubezpieczenia w okresie
pierwszych 30 dni liczonych od dnia jej zawarcia;
h) złoży Organizatorowi stosowne oświadczenia - o prowadzeniu działalności gospodarczej
oraz oświadczenie o tym, że nabyta przez niego Umowa ubezpieczenia została zawarta
bezpośrednio w związku z prowadzoną przez Klienta działalnością gospodarczą - jeżeli
Klientem jest osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, o której
mowa w ustawie z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców albo oświadczenia, że
nabywana Umowa ubezpieczenia nie jest związana bezpośrednio z prowadzoną przez
Klienta działalnością gospodarczą lub o nieprowadzeniu działalności gospodarczej - jeżeli
Klientem jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej lub prowadząca
taką działalność, ale nabywająca Umowę ubezpieczenia w celach osobistych. Osoby
fizyczne nabywające Umowę ubezpieczenia w celach osobistych zobowiązane są do
złożenia oświadczenia umożliwiającego wystawienie formularza podatkowego PIT-11.
Wzór stosownych oświadczeń stanowi Załącznik r 1 do Regulaminu – „Oświadczenie dla
celów podatkowych”.
i) nie zachodzi żadna z przesłanek negatywnych, o których mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu.
Uprawnienie do otrzymania Nagrody Uczestnik Promocji nabywa po spełnieniu wszystkich
przesłanek, o których mowa w ust. poprzednim – z chwilą upływu 30 dni od dnia zawarcia Umowy
ubezpieczenia. W przypadku odstąpienia przez Uczestnika od Umowy ubezpieczenia zgodnie z
przysługującym uprawnieniem na podstawie umowy lub zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa Nagroda nie przysługuje, a już wypłacona podlega zwrotowi niezwłocznie po wezwaniu
przez Organizatora.
Z zakresu Promocji wyłącza się:
a) Umowy ubezpieczenia zawarte przez Klienta inaczej niż za pośrednictwem lub przy udziale
Organizatora;
b) Umowy ubezpieczenia zawarte przez Klienta na drugi oraz kolejny pojazd;
c) Umowy ubezpieczenia w których płatność składki nie następuje jednorazowo;
d) Udokumentowane Alternatywne Oferty, w których zakres lub suma ubezpieczeniowa
któregokolwiek z ubezpieczeń (OC, AC, NNW lub innych) nie jest tożsamy z zakresem i
sumą ubezpieczeniową Umowy ubezpieczenia bądź umów zawartych za
pośrednictwem/przy udziale Porówneo;
e) Udokumentowane Alternatywne Oferty – w przypadku, gdy Klient nie jest w stanie jej
dostarczyć Organizatorowi w terminie wskazanym w §2 ust. 2 lit. c) Regulaminu
Udokumentowanej Alternatywnej Oferty bądź dokumentów lub informacji żądanych przez
Organizatora – chyba, że jest to uzasadnione okolicznościami obiektywnie niezależnymi
od Klienta;
f) Umowy ubezpieczenia zawarte przez pracowników lub współpracowników Organizatora
bez względu na formę współpracy (umowa b2b, umowa zlecenia, umowa o dzieło).
Zgłoszenie zainteresowania udziałem w Promocji przez Klienta następuje za pośrednictwem
Infolinii. Na tej podstawie do Klienta, na wskazany przez niego adres mailowy, przesyłany jest
formularz internetowy umożliwiający zgłoszenie udziału poprzez uzupełnienie i przesłanie
następujących danych: imię, numer telefonu, adres mailowy, numer polisy dotyczącej Umowy
ubezpieczenia, numer rachunku bankowego, na który nastąpi przekazanie Nagrody. Posiadaczem
rachunku bankowego, o którym mowa w zdaniu poprzednim musi być Klient.
Warunkiem bezwzględnym dla możliwości przystąpienia do Promocji jest udostępnienie danych, o
których mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, które są niezbędne do jej realizacji. Udział w Promocji
jest dobrowolny.

§3
Nagroda
1. Nagrodę stanowi świadczenie pieniężne wypłacane przez Organizatora w wysokości równowartości
różnicy pomiędzy ceną zapłaconą przez Klienta za Umowę ubezpieczenia (Umowę ubezpieczenia
zawartą z innymi umowami dodatkowymi np. AC, NNW), a ceną analogicznej umowy ubezpieczenia
(umowy ubezpieczenia wraz z innymi umowami dodatkowymi np. AC, NNW) wskazaną w
Udokumentowanej Alternatywnej Ofercie.
2. Nagroda będzie wypłacana w ciągu 10 dni roboczych (rozumianych jako dni od poniedziałku do
piątku z wyłączeniem Świąt i dni ustawowo uznanych za wolne od pracy), liczonych od nabycia
przez Uczestnika Promocji prawa do świadczenia – zgodnie z treścią ust. 3 poprzedniego paragrafu.
3. Decyzja o wypłacie Nagrody zostanie podjęta niezwłocznie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych,
po stwierdzeniu braku odstąpienia od zawartej za pośrednictwem/przy udziale Organizatora Umowy
ubezpieczenia i powzięciu informacji o opłaceniu jednorazowej składki z tytułu zawartej Umowy
ubezpieczenia jak również uzyskaniu uprawnienia do nabycia Nagrody na skutek spełnienia
wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. 2 poprzedniego paragrafu. Klient ponosi
odpowiedzialność za zarejestrowanie prawidłowych danych osobowych, w tym numeru rachunku
bankowego. W przypadku wskazania przez Klienta nieprawidłowego nr rachunku bankowego i
wypłaty przez Organizatora Nagrody, Organizator nie jest zobowiązany do ponownego przyznania
świadczenia i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu przekazania tego świadczenia na rachunek
błędnie wskazany przez Klienta – chyba, że taka odpowiedzialność Organizatora wynika z
przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§4
Reklamacje
1. Reklamacje mogą być składane:
a) w formie pisemnej, na adres: Porowneo.pl sp. z o.o. ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa
b) telefonicznie – pod numerem telefonu : +48 519 902 560
c) elektronicznie, na adres: reklamacje@porowneo.pl

2. Odpowiedzi na zgłoszone reklamacje będą udzielane wyłącznie pisemnie na wskazany przez

zgłaszającego adres poczty elektronicznej.
3. Organizator rozpatrzy złożoną reklamację i udzieli odpowiedzi, bez zbędnej zwłoki, jednak nie
później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może zostać przedłużony, nie więcej
jednak niż do 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji. O przyczynach opóźnienia,
okolicznościach wymagających ustalenia oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i
udzielenia odpowiedzi Klient zostanie poinformowany w odrębnej korespondencji.
5. W przypadku uznania danej reklamacji za niezasadną Organizator nie przewiduje procedury
odwoławczej w ramach przyjętego przez siebie wewnętrznego trybu rozpatrywania reklamacji ani
też nie przewiduje możliwości skorzystania z mediacji lub sądu polubownego czy też innego
mechanizmu w zakresie polubownego rozwiązywania sporów. Jeżeli Klient nie zgadza się ze
sposobem rozstrzygnięcia niniejszej sprawy przez Organizatora – wówczas istnieje możliwość
dochodzenia przez niego roszczeń na drodze sądowej.
6. Klientowi przysługuje również prawo zwrócenia się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego
Rzecznika Konsumenta oraz do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika
Finansowego.
§5
Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Uczestników Promocji są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
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oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej również
„RODO”..
Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Organizator.
Dane osobowe podawane przez Klientów/Uczestników będą przetwarzane:
 dla celów związanych z organizacją i przeprowadzeniem Promocji, w tym umożliwienia udziału
w Promocji oraz weryfikacji poprawności zgłoszenia udziału w Promocji, weryfikacji spełnienia
wymogów Regulaminu oraz przekazania Nagrody (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie
uzasadnionych interesów administratora danych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 dla celów rozpatrywania reklamacji i zapytań oraz dla celów związanych z dochodzeniem
roszczeń wynikających z Promocji (podstawa przetwarzania: realizacja prawnie uzasadnionych
interesów administratora danych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 dla celów wykonania obowiązków związanych z podatkiem od Nagrody (podstawa
przetwarzania: wypełnienie obowiązków prawnych administratora danych przewidzianych
przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Uczestnikom Promocji przysługuje prawo dostępu do danych oraz prawo żądania ich sprostowania,
ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.
Uczestnik Promocji ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania danych w celu realizacji przez Organizatora jego prawnie uzasadnionych
interesów. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Organizatorem na
adres e-mail ado@porowneo.pl lub listownie na adres siedziby Organizatora.
Uczestnikowi Promocji przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych.
Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie Organizatora, m.in. dostawcom usług IT, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne, przy
czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Organizatorem i wyłącznie zgodnie
z poleceniami Organizatora.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w niniejszej Promocji.
Dane osobowe będą przetwarzane do czasu upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń w
związku z organizowaną Promocją jednak, nie dłużej niż przez okres lat 6 licząc od dnia zakończenia
Okresu Promocji.
Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować
poprzez email na adres: ado@porowneo.pl oraz na adres siedziby Organizatora. Z inspektorem
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka
Prywatności” znajdującej się na stronie internetowej www.porowneo.pl/Regulamin.
§6
Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest na Stronie Promocji.
2. Jeżeli Uczestnikiem Promocji jest osoba fizyczna, która zawiera Umowę ubezpieczenia w ramach
prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub przystępuje do niniejszej Promocji
bezpośrednio w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą to Nagroda stanowi
przychód z działalności gospodarczej Uczestnika
3. Na Uczestniku Promocji spoczywa obowiązek wykazania przychodu z tytułu otrzymanej Nagrody w
deklaracji rocznej zgodnie z przepisami ustawy z 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
4. Jeżeli Uczestnikiem Promocji jest osoba fizyczna, która zawiera Umowę ubezpieczenia dla celów
osobistych, to Nagroda stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy z
26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych. Organizator Promocji przekaże
informację o uzyskanych przychodach na formularzu PIT-11 do właściwego urzędu skarbowego i
Uczestnikowi Promocji w terminach przewidzianych przez ustawę z 26 lipca 1991 r o podatku
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dochodowym od osób fizycznych. Uczestnik Promocji jest zobowiązany wykazać przychód w
deklaracji rocznej zgodnie z przepisami ustawy z 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu i warunków Promocji w Okresie
Promocji oraz do odwołania Promocji, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu i warunków
Promocji lub odwołanie Promocji nie powoduje utraty przez Uczestników Promocji praw nabytych
przed zmianą Regulaminu i warunków Promocji lub jej zakończeniem (odwołaniem).

6. Zmieniona treść Regulaminu i warunków Promocji wchodzi w życie po 14 dniach od dnia publikacji
na stronie https://www.porowneo.pl/regulamin informacji o zmianie Regulaminu oraz wraz ze
wskazaniem wprowadzonych zmian.
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Załącznik 1 – Oświadczenie dla celów Podatkowych
Oświadczenie dla celów podatkowych pobierane jest od Uczestnika Promocji w trakcie rozmowy z
konsultantem Infolinii. Połączenie z konsultantem jest rejestrowane i polega na odebraniu od Uczestnika
następujących informacji:
A. Oświadczenie dla Uczestnika Promocji – zakup w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej:
Oświadczam, że zawarta przeze mnie Umowa ubezpieczenia została zawarta bezpośrednio w
związku z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą.
B. Oświadczenie dla Uczestnika Promocji – konsument:
Oświadczam, że zawarta przeze mnie Umowa ubezpieczenia została zawarta w celach
osobistych, tj. niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
Oświadczenie dodatkowe w zakresie danych w celu wystawienia formularza PIT-11 dla
konsumentów:
Imię i nazwisko
PESEL
Adres zamieszkania
Dokładne wskazanie właściwego dla
celów podatkowych Urzędu
Skarbowego

Wyrażenie zgody na dostarczenie
deklaracji PIT-11 i wskazanie adresu
poczty elektronicznej
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