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Regulamin promocji „Duo Składka” 

 
 

  § 1 Postanowienia ogólne 

 

Organizatorem Promocji pod nazwą „Duo Składka” jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 
ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisana do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ 
w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 
0000024807, NIP 585-12-45-589 o kapitale zakładowym, 64.000.000 zł., który został opłacony  
w całości (dalej: „Organizator”). 

 

 

§ 2 Okres promocji 

 

 2.1. Promocja rozpoczyna się w dniu 09.02.2017 r. i trwać będzie do dnia 31.03.2017 r. 
 2.2. Datą decydującą o udziale w Promocji jest data złożenia poprawnie sporządzonego wniosku  
za pośrednictwem OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o. (dalej również: „OVB”)  
w terminie, o którym mowa w ust. 2.1 powyżej i na podstawie którego doszło do zawarcia 
umowy ubezpieczenia na życie Program Ubezpieczeniowo-Oszczędnościowy „Duo Benefit”.  

 

 

§ 3 Uczestnicy Promocji 

 

 3.1. Promocja skierowana jest do osób fizycznych, które: 
3.1.1. Złożą wniosek u Organizatora, za pośrednictwem osób wykonujących czynności agencyjne  
w imieniu OVB Allfinanz Polska Spółka Finansowa Sp. z o.o., zarejestrowanych przez Organizatora  
w Rejestrze Agentów prowadzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego, o zawarcie 
indywidualnego ubezpieczenia na życie Program Ubezpieczeniowo-Oszczędnościowy „Duo Benefit” .  
3.1.2.Zapoznali się i zaakceptowali Regulamin Promocji. 
 
 

§ 4 Ograniczenia 

 

4.1. Osoba fizyczna jako Uczestnik Promocji w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia powinna mieć 
ukończone 18 lat.  

 

 

§ 5 Zasady Promocji 

 

5.1. Zakres promocji obejmuje wyłącznie produkt Ubezpieczeniowo-Oszczędnościowy Duo Benefit 
sprzedawany za pośrednictwem agencji OVB (dalej: „Agent”). 



    Regulamin promocji „Duo Składka” 2  

5.2. Promocja dotyczy umów zawartych na podstawie wniosków ubezpieczeniowych, które zostały 
złożone u Agenta  w terminie, o którym mowa w pkt. 2.1. powyżej i na podstawie których doszło do 
zawarcia umowy ubezpieczenia na życie Program Ubezpieczeniowo-Oszczędnościowy „Duo Benefit”. 
5.3. W ramach Promocji Organizator wydaje Uczestnikom Promocji wraz z polisą vouchery 
uprawniające do jednorazowego zaalokowania, na koszt Organizatora, dodatkowych jednostek 
uczestnictwa na Indywidualnym Rachunku Jednostek Uczestnictwa prowadzonym w ramach 
umowy ubezpieczenia zawartej przez Uczestnika Promocji.  
5.4. Warunkiem decydującym o przyznaniu premii jest brak zaległości w opłacaniu składek 
ubezpieczeniowych na dzień przypadający w drugą rocznicę polisy. 
5.5 Wartość voucherów, o których mowa w pkt. 5.3, odpowiada wysokości 1 (jednej) składki 
miesięcznej z dnia zawarcia umowy (a jeżeli w umowie ubezpieczenia obowiązuje inna częstotliwość 
składki odpowiednio: 1/3 składki kwartalnej, 1/6 składki półrocznej oraz 1/12 składki rocznej), 
 z zastrzeżeniem punktu 5.6 poniżej. 
5.6. Maksymalna wartość vouchera wynosi 500 zł. W przypadku zawarcia przez tego samego 
Uczestnika kilku umów ubezpieczenia wchodzących w zakres niniejszej Promocji, łączna kwota 
premii nie może przekroczyć 500 zł. W przypadku zawarcia więcej niż jednej polisy o przyznaniu 
premii decyduje kolejność wystawienia polisy. 
5.7. Dodatkowe jednostki uczestnictwa, o których mowa w pkt. 5.3, zostaną przez Organizatora 
zaalokowane na koncie podstawowym Indywidualnego Rachunku Jednostek Uczestnictwa Klienta  
w terminie 90 dni od daty drugiej rocznicy zawarcia umowy ubezpieczenia. 
5.8. Zasady alokacji dodatkowych jednostek uczestnictwa są identyczne jak dla składki regularnej 
przewidzianej umową ubezpieczenia. 
 
 

§ 6 Reklamacje 

 

6.1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji Uczestnik powinien składać w następującej 
formie , z dopiskiem „Duo Składka”: 
a) pisemnie, na adres siedziby Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia SA, ul. 
Hestii 1, 81-731 Sopot; 
b) telefonicznie, pod numerem: 801 107 107 lub 58 555 55 55; 
c) ustnie lub pisemnie podczas wizyty w jednostce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie 
ERGO Hestia SA.; 
d) poprzez formularz na stronie internetowej: www.ergohestia.pl. 
6.2. Pismo reklamacyjne powinno zawierać dane: 
a) imię i nazwisko; 
b) adres mailowy (opcjonalnie); 
c) telefon kontaktowy; 
d) adres do korespondencji (możliwy adres mailowy); 
e) opis podstaw reklamacji. 
6.3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 30 dni roboczych, od dnia wpływu do Organizatora. 
6.4. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony pisemnie, 
na adres korespondencyjny, wskazany w złożonym piśmie reklamacyjnym bądź w innej formie 
wskazanej przez Uczestnika Promocji (informacja telefoniczna lub e-mail).  
 
 
 

§ 7 Postanowienia końcowe 

 

7.1. Wszyscy Uczestnicy Promocji objęci są postanowieniami niniejszego Regulaminu.  
7.2. Udział w Promocji jest dobrowolny.  
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7.3. Wartość voucherów uprawniających do zaalokowania dodatkowych jednostek uczestnictwa na 
Indywidualnym Rachunku Jednostek Uczestnictwa uczestnika Promocji zgodnie z postanowieniami 
punktu 5 niniejszego Regulaminu, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 2032 z późn. zm.). 
7.4. Informacje na temat Promocji będą dostępne w siedzibie Organizatora w Sopocie przy ul. Hestii 
1 (w recepcji) i na stronie internetowej www.ergohestia.pl w dniach od 09 lutego 2017 r. – do dnia 31 
marca 2017 r. 
7.5. Wszelką korespondencje do Organizatora należy kierować na adres: Sopockie Towarzystwo 
Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, 81-731 
Sopot (z dopiskiem „Duo Składka”). 
 
 

Oświadczenie Organizatora związane z ochroną danych osobowych Uczestników Promocji: 

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych  
(t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 922 z późn. zmianami), Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO 
Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie, przy ul. Hestii 1, informuje, że: 

 a) jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji,  które będą przetwarzane 
przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie ERGO Hestia S.A, z siedzibą przy ul Hestii 
1, 81-731 Sopot, w celu wywiązania się z Regulaminu Promocji, umowy ubezpieczenia oraz 
dla celów marketingu bezpośredniego własnych produktów (usług); 

 b) każdemu Uczestnikowi Promocji służy prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich 
poprawiania, a przetwarzanie tych danych w celach innych, niż wymienione powyżej cele 
prawnie usprawiedliwione lub statutowe Sopockiego Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 
ERGO Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie albo osób trzecich, którym przekazywane są te dane - 
wymaga uzyskania uprzedniej zgody Uczestnika Promocji. 

 


