Regulamin promocji „Gwarancja najniższej ceny ubezpieczenia OC”
(dalej jako: „Regulamin”)
§ 1. Postanowienia ogólne

1. Promocję „Gwarancja najniższej ceny ubezpieczenia OC” (dalej jako: „Promocja”)

organizuje mFind sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Człuchowskiej 74 lok.
U1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawie w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Przedsiębiorców, KRS 0000488906, NIP: 5223011279, Regon:
14701037800000, z kapitałem zakładowym w wysokości 659.800,00 zł (dalej jako:
„Organizator”), która jest właścicielem marki Punkta.

2. Promocja dotyczy zakupu ubezpieczenia OC wyłącznie za pośrednictwem: strony
internetowej www.punkta.pl lub
https://www.mfind.pl/ubezpieczenie-oc-ac/kalkulator-oc-ac?brand=punkta lub za
pomocą Call Center Organizatora.

3. Promocja trwa od 07.10.2019 roku do odwołania, nie dłużej jednak niż do 31.12.2020
r.

4. Promocja jest skierowany do osób pełnoletnich, które zawarły umowę ubezpieczenia
w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej (dalej zwanych: „Klientami” lub
„Uczestnikami”).

5. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny.
6. Promocja obowiązuje do dnia rozpoczęcia okresu ochrony określonego na polisie
wystawionej do umowy ubezpieczenia zawartej przez Klienta z danym towarzystwem
ubezpieczeniowym w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej .
§ 2. Zasady Promocji

1. Promocja polega na tym, że jeżeli Klient dokonał zakupu Ubezpieczenia OC w
sposób wskazany w §1 punkt 2 Regulaminu i który następnie znalazł w innym
miejscu ofertę ubezpieczenia OC w niższej cenie, otrzyma od Organizatora zwrot
różnicy pomiędzy ceną ubezpieczenia nabytego w sposób wskazany w §1 punkt 2
Regulaminu oraz ceną ubezpieczenia znalezionego w innym miejscu.

2. W celu otrzymania zwrotu różnicy w cenie, Klient zobowiązany jest przedstawić
Organizatorowi:
a) potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC w sposób wskazany w §1 punkt
2 Regulaminu, w stosunku do której ma zostać zwrócona różnica w cenie,
b) udokumentowaną konkurencyjną ofertę cenową ubezpieczenia OC, w
szczególności potwierdzoną zdjęciem, tzw. zrzutem z ekranu, materiałami
reklamowymi lub wzorcami umownymi, wraz z datą otrzymania konkurencyjnej
oferty, dla takich samych danych (np. szczegółowe dane pojazdu, wysokość zniżek,
dane współwłaścicieli, deklarowany roczny przebieg itp.), jak w kalkulacji
ubezpieczenia zawartego w sposób wskazany w §1 punkt 2 Regulaminu.
Dowód potwierdzający różnicę w cenie powinien być przesłany w terminie wskazanym w §2
punkt 3 Regulaminu do Organizatora e-mailem na adres: kontakt@mfind.pl. Przesłanie tego
dowodu traktowane jest jako zgłoszenie udziału w Promocji.
3. Na zgłoszenie z tytułu Promocji Klient ma 14 dni kalendarzowych licząc od dnia
znalezienia tańszej oferty danego ubezpieczenia niż umowa ubezpieczenia zawarta przez

Klienta w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej, nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia
okresu ochrony określonego na polisie wystawionej do umowy ubezpieczenia zawartej przez
Klienta w sposób wskazany w punkcie 2 powyżej.
4. Organizator ma 90 dni kalendarzowych na rozpatrzenie zgłoszenia, które liczone jest od
dnia otrzymania przez Organizatora zgłoszenia udziału w Promocji w sposób wskazany
powyżej.
5. Klient nie może skorzystać z Promocji, jeżeli odstąpił od umowy ubezpieczenia zawartej w
sposób wskazany w punkcie 2 powyżej.
6. Zwrot kwoty stanowiącej różnicę w cenie, o której mowa w §2 punkt 1 Regulaminu
zostanie dokonany przez Organizatora przelewem bankowym na konto wskazane przez
Klienta w ciągu 90 dni od dnia zgłoszenia udziału w Promocji w sposób wskazany powyżej.
§ 3. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia z tytułu Promocji powinny być składane do
Organizatora na adres e-mail: kontakt@mfind.pl, w terminie 14 dni od dnia powstania
okoliczności skutkujących zgłoszenie reklamacji.

2. Organizator w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania reklamacji rozpatrzy
zgłoszoną reklamację i poinformuje zgłaszającego reklamację o zajętym stanowisku.

3. Wszelkie reklamacje będące następstwem nie zastosowania się do postanowień
zawartych w niniejszym Regulaminie nie będą rozpatrzone przez Organizatora.

4. W przypadku braku akceptacji przez zgłaszającego reklamację stanowiska
przedstawionego przez Organizatora, o którym mowa w ust. 2 powyżej, zgłaszający
może dochodzić swych praw na zasadach ogólnych wynikających z polskich
przepisów prawa.
§ 4. Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy w trakcie Promocji będą przetwarzane jakiekolwiek dane
osobowe, zastosowanie znajdzie polityka prywatności znajdująca się pod
następującym linkiem: https://punkta.pl/polityka-prywatnosci/.

2. Niniejszy Regulamin będzie udostępniany wszystkim zainteresowanym na stronie
internetowej Organizatora: https://www.punkta.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy
kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
https://www.punkta.pl. Zmiany wchodzą w życie następnego dnia roboczego po ich
ogłoszeniu.

