
REGULAMIN PROMOCJI 

„Gwarancja Najniższej Ceny”  

 

I. Organizator 

Promocja „Gwarancja Najniższej Ceny” organizowana jest przez BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. (Organizator) z 

siedzibą przy ul. Ks. I. Skorupki 5 w Warszawie, oferującego produkty ubezpieczeniowe za pośrednictwem 

mBanku BRE Banku S.A. (mBank). 

 

II. Uczestnictwo w Promocji 

Promocja „Gwarancja Najniższej Ceny” przeznaczona jest dla osób, które spełniają łącznie poniższe warunki 

(Uczestnicy): 

1. Zawarli umowę ubezpieczenia komunikacyjnego OC lub umowę ubezpieczenia -  Pakiet OC+Autocasco zwane 

dalej (OC+AC) korzystając z wniosku internetowego dostępnego na stronach internetowych mBanku, przez 

telefon za pośrednictwem Call Center mBanku lub w wybranych placówkach terenowych ASPIRO. 

2. W momencie przystąpienia do promocji Uczestnik nie może posiadać wobec Organizatora i mBanku 

jakichkolwiek zaległości finansowych. 

3. Uczestnik wyraził uprzednio zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora promocji w 

celach promocyjnych i marketingowych.  

 

III. Czas trwania Promocji 

Promocja rozpoczyna się 1.12.2014 r. o godzinie 00:00 i trwa do 28.02.2015 r. do godziny 23:59. 

 

IV. Zasady Promocji 

1. Warunkiem udziału w promocji jest nabycie w czasie trwania promocji ubezpieczenia komunikacyjnego, 

rozumianego jako ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych lub pakietu OC+AC za pośrednictwem 

stron mBanku, przez telefon za pośrednictwem Call Center lub w wybranych placówkach terenowych ASPIRO, 

będącego najtańszą ofertą spośród wszystkich ofert przedstawionych uczestnikowi promocji, w czasie 

wypełniania wniosku o ubezpieczenie. 

2. Promocja dotyczy tylko jednego wniosku o ubezpieczenie OC lub OC+AC złożonego przez danego Klienta w 

terminie określonym w pkt. III. 

3. Promocja nie dotyczy osób składających wniosek o przedłużenie ubezpieczenia. 

4. Jeżeli w ciągu 14 dni (włącznie) od zakupu ubezpieczenia komunikacyjnego Uczestnik promocji przekaże 

Organizatorowi potwierdzoną przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe inne niż Organizator tańszą ofertę na zakup 

ubezpieczenia OC lub na identyczne co do zakresu ubezpieczenie komunikacyjne w Pakiecie OC+AC, 

Organizator promocji przekaże Uczestnikowi kwotę będącą różnicą pomiędzy kwotą składki przypisanej brutto 

za  ubezpieczenie nabyte w mBanku, a kwotą składki przypisanej brutto za którą zgodnie z przedstawioną 

ofertą mógłby nabyć ubezpieczenie od podmiotu prowadzącego działalność konkurencyjną w stosunku do 

Organizatora. W przypadku, gdy składka za ubezpieczenie zakupione w mBanku jest opłacana ratalnie 

Organizator przekaże opisaną powyżej różnicę w składkach w formie równych rat, których liczba odpowiada 

liczbie rat na które rozłożona jest składka przypisana z umowy ubezpieczenia.  



5. Oferta ubezpieczenia komunikacyjnego, stanowiącego produkt porównywany z produktem zakupionym w 

mBanku, musi być przedstawiona przez podmiot posiadający ważną licencję Komisji Nadzoru Finansowego oraz 

zawierać dokładne informacje na temat przedmiotu ubezpieczenia (min. szczegóły dotyczące ubezpieczanego 

samochodu, wysokość zniżek/zwyżek udzielonych za przebieg ubezpieczenia), ubezpieczającego oraz zakresu 

ubezpieczenia.  

W ramach ubezpieczenia AC przez zakres ubezpieczenia podlegający porównaniu rozumie się: 

- wysokość udziału własnego w każdej szkodzie częściowej i kradzieżowej, 

- redukcję sumy ubezpieczenia o wypłacone odszkodowanie, 

- ubezpieczenie szkód częściowych i/lub ryzyka kradzieży pojazdu, 

- sposób wyliczania wysokości odszkodowania (tylko wg wyceny ubezpieczyciela lub wg wyceny i/lub faktur za 

naprawę pojazdu), 

- potrącanie z należnego odszkodowania amortyzacji części, 

- gwarantowaną (stałą przez cały 12-o miesięczny okres ubezpieczenia) sumę ubezpieczenia dla pojazdów 

fabrycznie nowych oraz aut, których okres eksploatacji nie przekracza 3 lat.  

6.Dane wpływające na wysokość składki ubezpieczeniowej, zawarte na porównywanej ofercie przedstawionej 

przez w/w podmiot, muszą być zgodne z warunkami, na podstawie których zawarte zostało ubezpieczenie u 

Organizatora promocji (w szczególności muszą dotyczyć tego samego samochodu, współwłaściciela i 

użytkowników pojazdu, sumy ubezpieczenia, zakresu terytorialnego, rodzaju i zakresu ubezpieczenia).  

7. Do wyliczenia podlegającej zwrotowi różnicy nie wlicza się zniżek marketingowych, zniżek uzyskanych z 

tytułu nabycia innych produktów niż ubezpieczenie komunikacyjne, o ile taki sam produkt nie został nabyty u 

Organizatora, a także zniżek przysługujących pracownikom lub członkom rodziny pracowników Towarzystwa 

wystawiającego ofertę oraz podmiotu posiadającego specjalne umowy cenowe lub rabatowe z Towarzystwem 

wystawiającym ofertę. 

8. Odstępstwo od warunków, o których mowa w ust. 5, 6 i 7 powyżej upoważnia Organizatora promocji do 

odmówienia Uczestnikowi prawa do skorzystania z promocji.  

9. Warunkiem skorzystania z niniejszej promocji jest dostarczenie do Organizatora, w terminie 14 dni od daty 

zakupu ubezpieczenia w mBanku, oryginalnej oferty spełniającej w/w kryteria, oraz zaświadczenia 

poświadczającego zniżki lub zwyżki za przebieg dotychczasowego ubezpieczenia w wysokości przyjętej do 

wyliczenia składki ubezpieczeniowej jakie posiada Uczestnik lub współwłaściciel pojazdu zgodnie z informacją 

podaną we wniosku o ubezpieczenie. 

10.  W przypadku kiedy różnica w składkach przekroczy kwotę określoną w art. 21, ust. 1 pkt. 68a Ustawy o 

podatku dochodowym od osób fizycznych (w roku 2014 limit – kwota wolna od podatku wynosi 200 PLN) 

uczestnik niniejszej promocji zobowiązany jest do odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych od 

uzyskanego przychodu.  W tej sytuacji Organizator powiększy dodatkowo przekazaną kwotę o 22% ). 

Otrzymane kwoty powinny zostać rozliczone przez Uczestnika promocji w rozliczeniu rocznym podatku 

dochodowego od osób fizycznych zgodnie z przekazanym Uczestnikowi formularzem PIT-8C, który Organizator 

promocji przekaże w terminach i na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób 

fizycznych. Warunkiem skorzystania z niniejszej promocji jest dostarczenie do Organizatora, w terminie 14 dni 

od daty zakupu ubezpieczenia w mBanku poza dokumentami określonymi w pkt. 9 oświadczenia stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 



11. Środki, o których mowa w ust. 4 powyżej zostaną przekazane na rachunek eKONTO Uczestnika promocji w 

ciągu 14 dni od daty dostarczenia do Organizatora dokumentów o których mowa w ust. 9 i 10 powyżej. W 

przypadku składki opłacanej ratalnie kwota różnicy o której mowa w ust 4. będzie przekazywana na rachunek 

eKONTO Uczestnika promocji w ciągu 14 dni od opłacenia kolejnej raty składki.  

 

V. Reklamacje 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w promocji, Uczestnik powinien składać korespondencyjnie na adres: 

BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. 

ul. Ks. I. Skorupki 5 

00-963 Warszawa 

z dopiskiem ‘Reklamacja promocji Gwarancja Najniższej Ceny’. 

2. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik promocji zostanie powiadomiony pisemnie lub drogą 

mailową nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia reklamacji. 

3. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną. 

 

VI. Postanowienia końcowe 

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna: 

a. w siedzibie Organizatora, 

b. w siedzibie mBanku, 

c. na stronach internetowych mBanku. 

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady promocji „Gwarancja 

Najniższej Ceny”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że znane mi są obowiązki podatkowe z tytułu świadczenia związanego z niniejsza promocją, o 
których mowa w pkt. 10 Regulaminu. Jeżeli otrzymane w ciągu roku świadczenie przekroczy kwotę wolną od 

podatku dochodowego od osób fizycznych to zostanie ono rozliczone przeze mnie w rocznym zeznaniu 
podatkowym na podstawie otrzymanego od Organizatora promocji PIT-8C. 

 

 

DANE PODATNIKA: 

Imię: ………….…….………………………………………………………...………………………………………….……. 

Nazwisko: …………………………………………………………………...………………………………………….……. 

 

ADRES ZAMIESZKANIA: 

Ulica: ……………………………………………………………………......………………………………………………… 

Nr domu: …………..………………… 

Nr lokalu: ………………….…………. 

Miejscowość:………………………………………………………………………….. 

Kod pocztowy: ……………………… 

Poczta: ………………………………………………………………………………………. 

Gmina: ………………………………………………………………………………………. 

Powiat: ……………………………………………………………………………….……… 

Województwo: ……………………………………………………………………………… 

Kraj: ………………………………………… 

 

PESEL: ………………………………………………. 

NIP:  …………………………………….………….. 

Adres właściwego Urzędu Skarbowego:  

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………...……………. 

 

 

 

Czytelny Podpis:       ………..……………………..……….. 

 
Data:                                                                                        ………..……………………..………..                                                         

 
 


