Regulamin Programu Partnerskiego „Moje Ubezpieczenie”
§1
1.
Organizatorem niniejszego Programu Partnerskiego „Moje
Ubezpieczenie",
prowadzonego
w
domenie
internetowej
mojeubezpieczenie.pl, jest Polskie Polisy spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy ul. Aleja Zwycięstwa 96/98,
wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000473462, NIP: 5862284222, REGON: 221932681 („Organizator").
2. Organizator tworzy niniejszy Regulamin w celu określenia zasad udziału
Partnera w Programie Partnerskim „Moje Ubezpieczenie" oraz wypełnienia
obowiązków przedsiębiorcy przy umowach zawartych z konsumentami na
odległość, o jakich mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827)
3.
Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, Program Partnerski „Moje
Ubezpieczenie” skierowany jest do osób fizycznych mających pełną
zdolność do czynności prawnych w tym konsumentów, a także do osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości
prawnej, które:
a.
zadeklarują wolę wzięcia udziału w Programie
Partnerskim „Moje Ubezpieczenie” oraz
b.
spełniają
warunki
określone
niniejszym
Regulaminem oraz
c.
w tym celu zarejestrują się w Portalu Programu
Partnerskiego „Moje Ubezpieczenie” oraz
d.
będą prowadzić działania reklamowe i promocyjne,
określone w niniejszym Regulaminie, w celu
zachęcenia do rejestracji w serwisach należących
do
Organizatora
i skorzystania
z
usług
świadczonych przez Organizatora w tych serwisach.
4. W Programie Partnerskim „Moje Ubezpieczenie” nie mogą brać udziału
pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny, a także
osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości
prawnej, w której pracownicy Organizatora pełnią funkcje w organach
zarządczych, są ich pełnomocnikami, prokurentami lub posiadają udziały,
akcje albo są ich wspólnikami. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest
zarówno osoba zatrudniona u Organizatora na podstawie umowy o pracę
jak i osoba współpracująca z Organizatorem na podstawie umowy
cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, umowy
zlecenia, umowy o współpracę). Za członka najbliższej rodziny pracownika
Organizatora uważa się jego małżonka, dzieci, rodziców i rodzeństwo.
§2
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
1) Aktywna umowa – Umowa Ubezpieczenia Specjalnego, której
zawarcie zostało potwierdzone polisą ubezpieczenia na życie, opłacana
regularnie, na której zaległości w opłacaniu składek nie przekraczają 90
dni.
2) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadająca osobowości prawnej, która została polecona przez
Partnera, niebiorąca udziału w Programie Partnerskim „Moje
Ubezpieczenie”, która dzięki poleceniu Partnera dokonuje zakupu polis
ubezpieczeniowych u Organizatora, w tym za pośrednictwem Konta
Klienta znajdującego się w serwisach internetowych Organizatora,
z zastrzeżeniem, że Konto Klienta zostało założone za pośrednictwem
Linku lub z podaniem Kodu Partnera lub jego adresu email.
3) Konto Klienta – konto założone przez zarekomendowanego przez
Partnera Klienta w serwisie internetowym należącym do Organizatora
przy użyciu Linku, lub adresu email lub Kodu przypisanego do Partnera.
4) Konto Partnera – konto założone przez Partnera w serwisie
internetowym
WWW.mojeubezpieczenie.pl,
umożliwiające
przystąpienie do Programu Partnerskiego „Moje Ubezpieczenie”.
5) Kod Partnera – ciąg cyfr przypisany do Partnera, umożliwiający jego
identyfikację podczas rejestracji Klienta w bazie danych Organizatora
z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego dostępnego na jednym
z Serwisów Organizatora oraz przypisanie Klienta do poleconych przez
Partnera.
6) Link – link do formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach
serwisów internetowych Organizatora umożliwiający identyfikację
Partnera jako polecającego podczas rejestracji Klienta w serwisach
internetowych Organizatora oraz przypisanie Klienta do poleconych
przez Partnera.
7) Osoba Rekomendowana – Klient który zdecydował się przystąpić do
Programu Partnerskiego „Moje Ubezpieczenie”.

8) Partner – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawych,

w tym będąca konsumentem, osoba prawna oraz jednostka
organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zadeklaruje
wolę wzięcia udziału w Programie Partnerskim „Moje Ubezpieczenie”,
i która w tym celu zarejestruje się w Portalu tego programu na stronie
internetowej: www.mojeubezpieczenie.pl
9) Partner Premium – status, który uzyskiwany jest przez Partnera
poprzez spełnienie odpowiednich warunków opisanych w §6.
Uzyskanie przez Partnera statusu Partner Premium zapewnia wyższe
stawki prowizyjne dostępne po zalogowaniu do Konta Partnera
w Serwisie WWW.mojeubezpieczenie.pl.
10) Program Partnerski „Moje Ubezpieczenie” – program mający na celu
intensyfikację sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i finansowych.

– niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego „Moje
Ubezpieczenie”
Sprzedaż – skuteczne zawarcie umowy ubezpieczenia, która została
opłacona i prawidłowo rozliczona przez ubezpieczyciela i agenta z nim
współpracującego, za którą Organizator otrzymał prowizję.
Struktura Sprzedaży – zorganizowana sieć rekomendująca Program
Partnerski oraz polecająca Klientów, oparta o 3 poziomy
rekomendacyjne określone w niniejszym Regulaminie.
Umowa Ubezpieczenia Specjalnego – umowa dotycząca produktu
ubezpieczeniowego. Wykaz Umów Ubezpieczenia Specjalnego
udostępniony jest Partnerowi po zalogowaniu do Konta Partnera w
Serwisie WWW.mojeubezpieczenie.pl.
WWW.mojeubezpieczenie.pl – serwis internetowy służący do obsługi
Programu Partnerskiego „Moje Ubezpieczenie”.
Wynagrodzenie – premia należna Partnerowi za Sprzedaż produktów
ubezpieczeniowych i finansowych Klientowi poleconemu przez
Partnera oraz w ramach przypisanej do Partnera Struktury Sprzedaży.
Szczegóły określone są w Zasadach Wynagradzania Partnera
stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu.
Zasady Wynagradzania Partnera - zasady wynagradzania określone
w załączniku nr 1 do Regulaminu, zamieszczone na stronach serwisu
WWW.mojeubezpieczenie.pl.

11) Regulamin
12)
13)
14)

15)
16)

17)

§3
1. Korzystanie z serwisu WWW.mojeubezpieczenie.pl zgodnie z art. 8 ust.
1 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o Świadczeniu usług drogą
elektroniczną reguluje Regulamin Świadczenia Usług drogą elektroniczną z
wykorzystaniem Serwisu Internetowego www.mojeubezpieczenie.pl
udostępniony nieodpłatnie na stronach Serwisu internetowego
https://mojeubezpieczenie.pl/download/regulamin/regulamin_www_moje
_ubezpieczenie.pdf w formacie pdf, umożliwiającym każdemu z Partnerów
zapoznanie się z jego treścią oraz pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego
treści, a także jego wydrukowanie. Regulamin ten zawiera również
informacje o funkcjonalności treści cyfrowych oraz technicznych środkach
ich ochrony, mających znaczenie interoperacyjności treści cyfrowych ze
sprzętem komputerowym i oprogramowaniem i zostanie doręczony
Partnerowi zgodnie z §4 pkt 3.
§4
1. W Programie Partnerskim „Moje Ubezpieczenie” mogą uczestniczyć:
osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych (które
ukończyły 18 lat lub uzyskały pełnoletność przez zawarcie małżeństwa i – w
każdym z tych wypadków - nie zostały ubezwłasnowolnione częściowo lub
całkowicie ), w tym konsumenci, jak również osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej. Osoba fizyczna może występować
w Programie Partnerskim „Moje Ubezpieczenie” w ramach tego samego
Konta Partnera jako przedsiębiorca lub konsument stosownie do
okoliczności. Swój status przedsiębiorcy lub konsumenta osoba taka
wskaże na etapie rozliczenia Wynagrodzenia i potwierdzi poprzez
wystawienie rachunku (konsumenci) lub faktury (przedsiębiorcy). Wybór
dokonany wcześniej, nie determinuje sposobu rozliczania się Partnera w
kolejnym okresie rozliczania Wynagrodzenia.
2. Przystąpienie do Programu Partnerskiego „Moje Ubezpieczenie” i jego
realizacja jest całkowicie dobrowolne i nie powoduje obowiązku zapłaty
jakiegokolwiek wynagrodzenia, kaucji, udzielenia gwarancji finansowych
czy innego świadczenia pieniężnego przez Partnera na rzecz Organizatora,
ani nie powoduje wyższych niż zwykle kosztów korzystania ze środka
porozumienia się na odległość z Organizatorem. Organizator nie ma
natomiast obowiązku dostarczenia Partnerowi jakiejkolwiek rzeczy,
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udzielania gwarancji czy świadczenia jakichkolwiek innych usług poza
stwierdzonymi Regulaminem.
3. Regulamin zgodnie przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) zawiera informacje, o jakich mowa
w art. 12 ust 1 tej ustawy i najpóźniej z chwilą wyrażenia woli
o przystąpieniu do Programu Partnerskiego „Moje Ubezpieczenie” a jeszcze
przed założeniem Konta Partnera, osoba zainteresowana udziałem w tym
Programie jako Partner winna potwierdzić zapoznanie się z treścią
Regulaminu, akceptując jego treść poprzez zaznaczenie odpowiedniej
pozycji na formularzu.
4. Informacje o prawie odstąpienia przez Partnera będącego konsumentem
od Programu Partnerskiego „Moje Ubezpieczenie” wskazane zostały
w pouczeniu zgodnym z załącznikiem nr 1 do ustawy z dnia 30 maja 2014r.
o prawach konsumenta, które stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
Partner będący konsumentem nie traci w żadnym wypadku prawa do
odstąpienia od umowy, w tym w warunkach opisanych w art. 38 ww.
ustawy.
4. Regulamin oraz Regulamin Świadczenia Usług drogą elektroniczną
z wykorzystaniem Serwisu Internetowego WWW.mojeubezpieczenie.pl
zostanie przesłany także w postaci pliku cyfrowego w formacie PDF drogą
poczty elektronicznej na adres wskazany podczas rejestracji Konta Partnera
razem z potwierdzeniem przystąpienia przez Partnera do Programu
Partnerskiego „Moje Ubezpieczenie” (potwierdzeniem zawarcia umowy - w
tym samym formacie).
5. Organizator nie jest związany żadnym kodeksem dobrych praktyk
w rozumieniu ustawy z dnia 23.08.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym
praktykom rynkowym.
§5
1. Partner w ramach Programu Partnerskiego „Moje Ubezpieczenie”
podejmuje działania promujące usługi Organizatora. Do działań, o których
mowa w zdaniu poprzednim należą między innymi:
a)
przekazywanie Klientom Linku,
b)
przekazanie Klientom Kodu Partnera oraz skierowanie na strony
Serwisów Organizatora,
c)
polecanie potencjalnych Partnerów Organizatorowi.
d)
polecanie
usług
promowanych
w
Serwisie
www.mojeubezpueczenie.pl potencjalnym Klientom.
2. Partnerowi za Sprzedaż, na rzecz Klienta bezpośrednio poleconego przez
Partnera przysługuje Wynagrodzenie z pierwszego poziomu prowizyjnego
określonego w Koncie Klienta oraz w Zasadach Wynagradzania Partnera
(poziom „Moje Ubezpieczenie”). Osoby bezpośrednio zarekomendowane
przez Partnera, które przystąpiły do Programu Partnerskiego „Moje
Ubezpieczenie” (Osoby Rekomendowane) zostają przypisane do jego
Struktury Sprzedaży. Za sprzedaż zrealizowaną dzięki Osobom
Rekomendowanym, Partner otrzymuje Wynagrodzenie prowizyjne
w wysokości odpowiadającej drugiemu poziomowi prowizyjnemu,
określonemu w Koncie Klienta oraz w Zasadach Wynagradzania Partnera
(poziom „Moi znajomi”).
3. Osoby Rekomendowane przez Osoby Rekomendowane przez Partnera
zostają wpisane do Struktury Sprzedaży Partnera. Za sprzedaż zrealizowaną
dzięki rekomendacjom osób, o których mowa w zdaniu poprzednim
Partner otrzymuje Wynagrodzenie odpowiadające trzeciemu poziomowi
prowizyjnemu, określonemu w Koncie Klienta oraz w Zasadach
Wynagradzania Partnera (poziom „Znajomi moich Znajomych”).
4. Wynagrodzenie zostaje wypłacone pod warunkiem opłacenia składki
przez Klienta oraz rozliczenia polisy przez ubezpieczyciela i agenta z nim
współpracującego, w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od daty
sprzedaży.
5. Sprzedaż może zostać zrealizowana za pośrednictwem Konta Klienta lub
bezpośrednio przez osoby wykonujące czynności agencyjne w imieniu
konkretnego ubezpieczyciela.
6. Sprzedaż zostaje przypisana do danej Struktury Sprzedaży gdy:
1) zostanie zainicjowana z Konta Klienta i polega na bezpośrednim
zakupie polisy on-line lub zgłoszeniu prośby o kontakt poprzez formularz
kontaktowy znajdujący się w serwisach internetowych Organizatora.
2) kontakt do Klienta zostanie przekazany za pośrednictwem narzędzi
dostępnych w serwisie internetowym WWW.mojeubezpieczenie.pl.
7. W przypadku odnowienia polisy majątkowej lub komunikacyjnej
zawartej z Klientem Sprzedaż zostaje przypisana Strukturze Sprzedaży
Partnera, który polecił Klienta jako pierwszy.

§6
1. Status Partnera Premium może uzyskać Partner, który zawarł Umowę
Ubezpieczenia Specjalnego wymienioną w Koncie Partnera dostępnym w
Serwisie www.mojeubezpieczenie.pl.
2. Status Partnera Premium przyznawany jest na okres kolejnych 12
miesięcy.
3. Status zostanie
przedłużony poprzez zawarcie kolejnej Umowy
Ubezpieczenia Specjalnego przez Partnera lub zawarcie Umowy
Ubezpieczenia Specjalnego przez Osoby Rekomendowane przez Partnera.
4. Przedłużenie statusu Partnera Premium następuje na 12 miesięcy od
dnia spełnienia warunku opisanego w ust 3.
5. Status Partnera Premium może zostać odebrany w przypadku:
a) zerwania umowy Ubezpieczenia Specjalnego przez Partnera, dzięki
której Partner uzyskał status Partnera Premium.
b) zerwania umowy Ubezpieczenia Specjalnego, która jako jedyna
podtrzymuje status Partnera Premium w danym okresie.
§7
Partner przy wykonywaniu czynności zleconych niniejszą Umową, jest
obowiązany działać zgodnie z przepisami prawa i dbałością o właściwy
wizerunek Organizatora oraz ubezpieczycieli.
§8
1. Organizator wypłaci Partnerowi Wynagrodzenia od opłaconych umów
ubezpieczenia, rozliczonych przez ubezpieczyciela i agenta z nim
współpracującego
prawidłowo
zawartych
dzięki
działaniom
marketingowym i rekomendacyjnym prowadzonym bezpośrednio przez
Partnera, tj. za Sprzedaż oraz przez osoby przypisane do jego Struktury
Sprzedaży.
2. Wysokość prowizji należnej Partnerowi dostępna jest w Koncie
Partnera.
3. Organizator może wprowadzać okresowe promocje dotyczące Sprzedaży
poszczególny produktów ubezpieczeniowych lub finansowych polegających
na zwiększeniu wynagrodzenia za skuteczne polecenie. O promocjach,
o których mowa w zdaniu poprzednim oraz o ich zasadach Organizator
poinformuje Partnera drogą mailową lub poprzez komunikat w Koncie
Partnera.
4. Wynagrodzenie należne Partnerowi stanowi kwotę brutto i zawiera
w sobie podatek VAT jeżeli jest to uzasadnione, od której Partner lub
Organizator, w zależności od obowiązujących w terminie wymagalności
Wynagrodzenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
zobowiązany jest odprowadzić wszelkie wynikające z przepisów prawa
obciążenia publicznoprawne.
5. Wynagrodzenie zostanie wypłacone po złożeniu przez Partnera
stosownego oświadczenia w tym zakresie, dostępnego w Koncie Partnera
oraz:
- wystawieniu i doręczeniu Organizatorowi poprawnej faktury VAT, zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami jeżeli Partner promował
usługi partnera w ramach wykonywanej przez siebie działalności
gospodarczej.
- poprawnym i kompletnym wypełnieniu formularza rachunku
zamieszczonego
przez
Organizatora
pod
adresem
https://mojeubezpieczenie.pl/mojekonto/zyskuje
6 O wysokości Wynagrodzenia należnego Partnerowi za zakończony
miesiąc kalendarzowy Partner zostanie poinformowany przez Organizatora
w terminie do 25 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po
miesiącu, w którym została zrealizowana Sprzedaż.
7. Informacja, o której mowa w ust. 6 zostanie zamieszczona w Koncie
Partnera.
8. Zapłata wynagrodzenia następuje przelewem na wskazane przez
Partnera konto bankowe na podstawie wystawionego przez niego
rachunku lub faktury VAT.

§9
1. Partner uprawniony jest do składania reklamacji w sprawach
dotyczących Programu Partnerskiego „Moje Ubezpieczenie” na adres
poczty elektronicznej e-mail: reklamacje@mojeubezpieczenie.pl.
Reklamacje mogą być zgłaszane także pisemnie na adres Operatora Polskie Polisy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gdyni przy ul. Al. Zwycięstwa 96/98, 81 - 451 Gdynia.
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2. Reklamacja winna określać co najmniej opis problemu stanowiącego
przedmiot zgłoszenia reklamacyjnego, imię, nazwisko, ewentualnie
nazwę Partnera używaną w Koncie Partnera oraz adres
korespondencyjny zgłaszającego reklamację. Reklamacja winna również
wskazywać podane w procesie rejestracji Partnera : imię, adres email
oraz numer telefonu w celu weryfikacji pochodzenia reklamacji.
Organizator pozostawi bez rozpoznania reklamacje niezawierające
danych wskazanych wyżej, jeżeli brak ten uniemożliwia identyfikację
przedmiotu reklamacji lub Partnera zgłaszającego reklamację lub
zawiadomienie o rezultacie rozpoznania reklamacji.
3. Organizator zobowiązany jest rozstrzygnąć reklamację w terminie 30 dni
od daty jej otrzymania, zawiadamiając zgłaszającego reklamację
o rezultacie jej rozpoznania za pomocą wiadomości email przesyłanej na
adres email podany podczas rejestracji Konta Partnera lub na inny adres
korespondencyjny podany w reklamacji, potwierdzając na jego żądanie
wynik rozpatrzenia reklamacji na piśmie.
4. Rozstrzygnięcie w jakikolwiek sposób reklamacji przez Organizatora nie
powoduje jakiejkolwiek utraty roszczenia przez Partnera, zwolnienia
z długu Organizatora lub innego ograniczenia w dochodzeniu roszczeń
przez Partnera.

§10
Partner zobowiązany jest poinformować Organizatora z wykorzystaniem
Konta Partnera w serwisie www.mojeubezpieczenie.pl o każdej zmianie
adresu lub siedziby oraz innych istotnych danych związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą w przypadku gdy Partner jest przedsiębiorcą.
Jeżeli Partner nie powiadomi Organizatora o zmianie adresu lub siedziby,
czy też innych danych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
pisma kierowane do Partnera na ostatni znany Organizatorowi adres lub
siedzibę, wywierają skutki prawne z chwilą, w której doszłyby do Partnera,
gdyby nie zmienił on adresu lub siedziby, chyba że Organizator miał
możliwość ustalenia nowego adresu przy użyciu normalnych środków.
§ 11
1. Partner zobowiązany jest do przestrzegania przepisów i zasad
dotyczących przetwarzania danych osobowych określonych w Ustawie
o ochronie danych osobowych.
2. Partner nie ma prawa przetwarzać jakichkolwiek danych osobowych
w związku z uczestniczeniem w Programie Partnerskim Moje Ubezpieczenie
chyba, że uzyskał na to odrębną zgodę od osób, których te dane dotyczą. W
takim przypadku Partner ponosi pełną odpowiedzialność za sposób
przetwarzania i archiwizowania przez siebie danych osobowych, zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
3. Przed wysłaniem maila do potencjalnego Klienta lub Partnera
z wykorzystaniem
narzędzi
dostępnych
w
serwisie
WWW.mojeubezpieczenie.pl Partner musi uzyskać wcześniejszą zgodę tych
osób na otrzymanie wiadomości.
4. Partner ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe wykorzystanie
narzędzi znajdujących się w serwisie WWW.mojeubezpieczenie.pl.

oświadczenia Organizatora na piśmie lub drogą poczty elektronicznej na
adres wskazany przez Partnera na formularzu rejestracyjnym Konta
Partnera.
4. Partner będący konsumentem ma prawo odstąpienia od Programy
Partnerskiego „Moje Ubezpieczenie” zgodnie z pouczeniem zawartym
w załączniku nr 3 do Regulaminu.

1.

2.
3.

4.

§ 13
Spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień Regulaminu,
rozstrzygane będą przez właściwe sądy powszechne. Organizator
informuje, iż Partner będący konsumentem ma prawo złożyć wniosek o
mediację lub rozstrzygnięcie sporu przed Stałym Polubownym Sądem
Konsumenckim działającym przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji
Handlowej lub zwrócić się o przeprowadzenie mediacji przez Miejskiego
Rzecznika Praw Konsumentów.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz inne obowiązujące przepisy prawa.
Organizator będzie porozumiewał się z Partnerami za pomocą poczty
elektronicznej, na adres e-mail lub na piśmie na adresy wskazane przez
Partnera. W celach kontaktu z Organizatorem udostępniony zostaje numer
telefonu: 58 38 00 456 oraz adres poczty elektronicznej:
polecam@mojeubezpieczenie.pl.
Zmiany Regulaminu oraz załączników do niego udostępniane będą na
stronach www.mojeubezpieczenie.pl z oznaczeniem kolejnej wersji
Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem wyraźnego
zaakceptowania ich przez Partnera w terminie 7 dni od zawiadomienia.
Organizator informuje o zmianach Regulaminu Partnerów poprzez
przesłanie im wiadomości e-mail. Partner nie akceptujący zmian ma prawo
do odstąpienia od uczestnictwa w Programie Partnerskim „Moje
Ubezpieczenie” na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania wiadomości
o zmianie Regulaminu. W przypadku nieakceptowania zmian i nie
wykonania prawa do odstąpienia od uczestnictwa w Programie
Partnerskim „Moje Ubezpieczenie”, Organizator dokona wypowiedzenia
zgodnie z § 12 pkt 2. Dla Partnerów, którzy wykonali prawo do odstąpienia
zastosowanie ma treść Regulaminu sprzed niezaakceptowanej w ten
sposób zmiany.
5. Regulamin sporządzony został przez Organizatora i jest wiążący
wyłącznie w języku polskim, który jest również językiem właściwym dla
wszystkich stosunków oraz kontaktów z Partnerami, niezależnie od
możliwych tłumaczeń na języki obce. Właściwym prawem dla wszystkich
stosunków wynikających, lub mogących wynikać z zastosowania
Regulaminu, jest prawo obowiązujące w Polsce, z zastrzeżeniem prawa
wyłącznie właściwego dla stosunków konsumenckich, wynikających
z innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Integralną częścią Regulaminu są jego załączniki, kolejno ponumerowane
i podlegające zmianom w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
7. Nieważność jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu nie powoduje
jego nieważności w całości. W miejsce nieważnego postanowienia
zastosowanie mają normy prawa powszechnie obowiązującego
regulującego daną kwestię, zaś w przypadku jego braku – zastosowanie
znajdzie norma prawa powszechnie obowiązującego najbardziej zbliżona
hipotezą, lub w dalszej kolejności zwyczajowo przyjęte normy i zasady
regulowania danego stosunku w tym konkretnym czasie.

§ 12
1. Czas trwania Programu Partnerskiego „Moje Ubezpieczenie” jest
nieokreślony.
Organizator może zakończyć trwanie Programu
Partnerskiego „Moje Ubezpieczenie” w dowolnym czasie, dokonując za
pomocą poczty elektronicznej e-mail zawiadomienia wszystkich Partnerów
na 30 dni przed planowanym zakończeniem. Partnerzy zachowują
wszystkie roszczenia, prawa i obowiązki sprzed daty zakończenia Programu
Partnerskiego „Moje Ubezpieczenie”. Po jego zakończeniu Regulamin
znajduje zastosowanie wyłącznie do stosunków nawiązanych pomiędzy
Organizatorem i Partnerami w części wymaganej dla realizacji roszczeń,
praw i obowiązków Partnerów powstałych przed dniem zakończenia
Programu Partnerskiego „Moje Ubezpieczenie”.
2. Partner może wystąpić z Programu Partnerskiego w dowolnym
momencie poprzez dokonanie wypowiedzenia na piśmie lub drogą poczty
elektronicznej email. Wypowiedzenie odnosi skutek z chwilą doręczenia
pisma Organizatorowi. Wystąpienie nie powoduje utraty prawa do
Wynagrodzenia nabytego przed dniem wystąpienia.
3. Organizator może wypowiedzieć uczestnictwo Partnera w Programie
Partnerskim „Moje Ubezpieczenie”
wyłącznie z ważnych powodów
polegających między innymi na złamaniu przepisów prawa przez Partnera,
w tym mogących skutkować utratą dobrego imienia przez Organizatora
oraz
w
innych
przypadkach
przewidzianych
w Regulaminie.
Wypowiedzenie odnosi skutek z chwilą doręczenia Partnerowi

Załącznik nr 1 do Regulaminu - zasady wynagradzania Partnera.
Załącznik nr 2 – do Regulaminu – informacja o prawie do odstąpienia od
umowy zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.
Wersja regulaminu nr 3 z dnia 28. Stycznia 2017r.

Załącznik nr 1 z dnia 28/01/2017 do Regulaminu Programu Partnerskiego “Moje Ubezpieczenie”

ZASADY WYNAGRADZANIA PARTNERA

Partnerowi przysługuje z tytułu prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych w ramach
Programu Partnerskiego wynagrodzenie określone zgodnie z poniższymi zasadami:
1. Wynagrodzenie za Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych płatne jest jako
procent od zainkasowanej składki.
2. Wynagrodzenie za sprzedaż indywidualnych ubezpieczeń na życie płatne jest jako procent od
zainkasowanej składki w pierwszym roku opłacania składki przez Klienta.
3. Wynagrodzenie za sprzedaż grupowych ubezpieczeń na życie płatne jest jako procent od
zainkasowanej składki przez cały okres opłacania składki przez Klienta, z zastrzeżeniem, że
prowizja może zostać obniżona jeżeli jest to niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia.
O ewentualnym obniżeniu prowizji Partner zostanie poinformowany drogą mailową.
4. Wszystkie zgromadzone środki finansowe sumowane są na Koncie Partnera i rozliczane do 25
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zrealizowana sprzedaż pod
warunkiem, że polisa została opłacona przez klienta oraz sprzedaż została rozliczona przez
Towarzystwo i Organizator otrzymał za nią wynagrodzenie.
5. Wypłata środków może następować w cyklach tygodniowych na podstawie raportu
Organizatora, oraz prawidłowo wystawionej przez Partnera faktury VAT lub rachunku gdy
Partner zgromadzi na koncie minimalny próg wypłaty prowizji tj. co najmniej 100 zł brutto.
W przypadku zgromadzenia mniejszej kwoty zostaje ona przeniesiona na następny okres
rozliczeniowy. Rozliczenie jest zbiorem wszystkich zdobytych prowizji wynikających
z transakcji potwierdzonych w danym okresie rozliczeniowym i prezentowane jest Partnerowi
w formie elektronicznej za pośrednictwem Konta Partnera. Rozliczenie jest jedyną podstawą
do wypłaty wynagrodzenia.
6. Partner ma prawo do prowizji obowiązujących w dniu dokonania transakcji.
7. Wysokość należnego wynagrodzenia Partner może weryfikować za pośrednictwem Konta
Partnera.
8. Kwoty określone w Tabelach Prowizyjnych oraz w rozliczeniach Partnera są kwotami brutto.
Wszelkie obciążenia publicznoprawne wynikające z wypłaconego wynagrodzenia obciążają
Partnera.
9. Organizator może wprowadzać promocje pozwalające osiągnąć dodatkowe wynagrodzenie,
o warunkach Promocji oraz terminach ich obowiązywania Partner zostanie poinformowany
drogą mailową.
10. Wypłaty dokonywane będą przelewem na rachunek bankowy, który został wskazany przez
Partnera na Rachunku lub Fakturze VAT.
11. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6, w przypadku rezygnacji przez Partnera z udziału
w Programie Partnerskim Partnerowi zostaną wypłacone prowizje wypracowane do chwili
rezygnacji lub rozwiązania Umowy.
Aktualna wysokość wynagrodzenia dla każdego Partnera określona i dostępna jest w zakładce Mój
Status dostępnej po zalogowaniu do Konta Partnera.

Załącznik nr 2 z dnia 28/01/2017 do Regulaminu Programu Partnerskiego Moje Ubezpieczenie.
Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy o udział w Programie Partnerskim Moje
Ubezpieczenie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres email
poczta@polskiepolisy.pl lub na adres Polskie Polisy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni
(81 – 451), Aleja Zwycięstwa 96/98 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze
jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy zamieszczonego poniżej, jednak
nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od niniejszej nie ponoszą Państwo jakichkolwiek kosztów.

Wzór formularza odstąpienia od umowy.
Miejscowość , data

Polskie Polisy
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
81 – 451 Gdynia
Aleja Zwycięstwa 96/98
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o udział w
Programie Partnerskim Moje Ubezpieczenie zawartej w dniu ………………………….. .
(*)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Niepotrzebne skreślić.

