
, REGULAMIN PROMOCJI „NNW za 1 zł” 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się 

promocja pod nazwą „NNW za 1 zł” (,,Promocja”). 

2. Organizatorem Promocji jest Zdalnie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-682), przy ul. 

Hożej nr 86 lok. 410, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000849021, NIP 7010989401, o kapitale 

zakładowym w wysokości 239 750 złotych w pełni opłaconym. Spółka jest 

zaewidencjonowana w Rejestrze Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11246841/A, 

prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego („Organizator”).  

3. Organizator jest właścicielem portalu internetowego umieszczonego pod adresem 

www.ubezpieczeniazdalnie.pl. 

4. Organizator zastrzega, że Promocja nie łączy się z innymi promocjami, chyba że w 

niniejszym Regulaminie albo w warunkach tych promocji zastrzeżono inaczej. 

5. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej 

www.ubezpieczeniazdalnie.pl 

6. Promocja obowiązuje wyłącznie w serwisie internetowym www.ubezpieczeniazdalnie.pl 

(„Serwis internetowy”). 

II. WARUNKI I ZASADY PROMOCJI 

1. Uczestnikiem Promocji jest Użytkownik, który w Serwisie internetowym Organizatora, w 

okresie obowiązywania Promocji, zgodnie z Regulaminem Serwisu, kupi minimum jeden 

produkt ubezpieczeniowy (zawrze umowę ubezpieczenia) na rzecz dziecka pochodzącego 

z Ukrainy.  

2. Promocja obowiązuje na produkty NNW Dzieci w następujących kategoriach – Maluszki 

w domu, Maluchy w żłobku i przedszkolu, Uczniak w szkole.  

3. Promocja polega na tym, że Uczestnik Promocji otrzyma rabat, obniżający cenę produktu 

do 1 PLN (słownie: jeden złotych) w pierwszym wariacie ubezpieczenia.  

4. Promocja obowiązuje w okresie od dnia 11 marca 2022 r. godz. 24.00  do dnia 30 kwietnia 

2023 r. godz. 23.59 

http://www.ubezpieczeniazdalnie.pl/
http://www.ubezpieczeniazdalnie.pl/


5. Promocja dotyczy następujących produktów ubezpieczeniowych oferowanych za 

pośrednictwem Serwisu internetowego Organizatora, znajdującym się pod linkiem 

www.ubezpieczeniazdalnie.pl. – Maluszki, Maluchy, Uczniaki, dla pierwszego wariantu 

ubezpieczenia i tylko wówczas, kiedy dotyczy zakupu dla dziecka pochodzącego z Ukrainy, 

które nie ukończyło 15 roku życia.  

6. Uczestnik (Ubezpieczający – Kupujący) może wielokrotnie brać udział w Promocji w 

okresie jej obowiązywania, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków 

określonych w niniejszym Regulaminie. 

7. Organizator zastrzega, że w każdym tygodniu, tj: 

od: - 12.03 – 19.03, 19.03 -26.03, 26.03.-02.04, 02.04.-09.04, 09.04-16.04, 16.04.-23.04, 

23.04.-30.04 pula ubezpieczeń za złotówkę będzie wynosiła 150 sztuk.  

8. Zakup produktów ubezpieczeniowych oferowanych za pośrednictwem Serwisu 

internetowego Organizatora, odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w 

„Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Zdalnie sp. z o.o. za 

pośrednictwem serwisu www.ubezpieczeniazdalnie.pl” („Regulamin Serwisu 

internetowego”), stanowiący jako załącznik integralną część niniejszego Regulaminu oraz 

dostępny na stronie internetowej www.ubezpieczeniazdalnie.pl. 

III. REKLAMACJE. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Reklamacje związane z Promocją Uczestnik może złożyć Organizatorowi zgodnie z 

procedurą określoną w § 8 Regulaminu Serwisu internetowego. 

2. Użytkownik może odstąpić od zawartej umowy ubezpieczenia na zasadach określonych w 

§ 6 Regulaminu Serwisu internetowego. 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie znajdują odpowiednie 

zastosowanie postanowienia Regulaminu Serwisu internetowego oraz inne odpowiednie 

przepisy, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. 

U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.).  

2. Udział Uczestnika w Promocji oznacza akceptację jego zasad zawartych w niniejszym 

Regulaminie. 

3. Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do dokonania w każdym czasie zmian w 

Regulaminie, wstrzymania Promocji, jej przedłużenia lub  zawieszenia na czas określony. 
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Zmiany nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników Promocji. Zmieniony 

Regulamin będzie dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie 

www.ubezpieczeniazdalnie.pl w terminie, co najmniej 2 dni kalendarzowych przed ich 

wejściem w życie. 

4. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie 

materiały reklamowe mają jedynie charakter informacyjny. 

5. Rabat nie podlega zamianie na gotówkę, ani inne ekwiwalenty. 

6. Promocja, której warunki zostały określone w niniejszym Regulaminie, nie jest grą losową, 

loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od 

przypadku, w rozumieniu art. 2 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

(Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz. 1540 ze zm.). 

Załącznik: 

− „Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Zdalnie sp. z o.o. za 

pośrednictwem serwisu www.ubezpieczeniazdalnie.pl” 
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