REGULAMIN KONKURSU

W ramach kampanii promującej sprzedaż nowych i wznowionych ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych
w tym mieszkaniowych oraz małego i średniego biznesu w okresie od 15 Lipca do 31 Sierpnia 2020 roku.

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest DCU Sp. z o.o., (zwane dalej DCU) z siedzibą w Legnicy (59-220), przy ul.
Orzechowej 19, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla
Wrocław-Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000529907, posiadające nr
NIP : 691-250-73-93, REGON: 360003608 prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: DCU Sp. z o.o.
Reprezentowaną przez: Beatę Hołubniak- Prezesa Zarządu.

2. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne (OFWCA)
zarejestrowanych na dzień rozstrzygnięcia Konkursu w TUiR WARTA S.A. poprzez DCU.
3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 15 Lipca 2020 roku, a kończy się w dniu 31 Sierpnia 2020 roku.
4. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją w całości oraz przestrzeganiem przez Uczestnika
zasad określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Konkurs odbywa się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Konkurs dotyczy osiągnięcia celów związanych ze sprzedażą nowych i wznowionych, indywidualnych umów
komunikacyjnych, majątkowych w tym mieszkaniowych oraz małego i średniego biznesu w TUiR WARTA S.A.
poprzez DCU.
7. Za rozliczenie konkursu odpowiedzialny jest Dyrektor Departamentu Rozliczeń.

§2
CEL KONKURSU
1. Celem konkursu jest aktywizacja nowych i wznowionych ubezpieczeń komunikacyjnych, majątkowych w tym
mieszkaniowych oraz małego i średniego biznesu w TUiR WARTA S.A. poprzez DCU.
2. Laureatami konkursu zostaną Uczestnicy, którzy osiągną najlepsze wyniki zgodnie z zasadami przewidzianymi
w niniejszym Regulaminie.

§3
ZASADY KONKURSU
1. Laureatem konkursu zostaje 15 OFWCA, które uzyskają najwyższy przypis ze sprzedaży ubezpieczeń
komunikacyjnych, majątkowych w tym mieszkaniowych oraz małego i średniego biznesu w TUiR WARTA S.A.
poprzez DCU w czasie trwania Konkursu, zaznaczając iż dynamika sprzedaży nie może być niższa niż w
analogicznym okresie 2019r.
2. Do zestawienia wyników wliczają się tylko i wyłącznie umowy ubezpieczenia poprawnie zawarte w okresie
trwania Konkursu.
3. Umowy ubezpieczenia zawarte, a następnie anulowane lub rozwiązane, nie będą zaliczane do umów, od
których ustalane jest miejsce w rankingu Uczestnika.
4. Warunkiem przyznania Nagrody jest brak zaległości w rozliczeniach z DCU, co weryfikowane jest przez
Departament Rozliczeń DCU.
5. W przypadku stwierdzenia transferu umów ubezpieczenia pomiędzy agentami (np. łączenie/przejęcie
portfela, zmiana formy prawnej, zatrudnianie nowych pracowników/ zleceniobiorców) Komisja Konkursowa
zastrzega sobie prawo indywidualnego rozpatrywania takich sytuacji i korekty osiągniętych wyników:
a. Agent zobowiązany jest do informowania właściwego Regionalnego Dyrektora Sprzedaży (RDS) o w/w
zmianach, niezwłocznie po ich zajściu. Niepoinformowanie o w/w może skutkować utratą prawa do Nagrody,
b. Regionalny Dyrektor Sprzedaży przekazuje informację o transferach do Departamentu Sprzedaży.

§4
NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie jest wyjazd szkoleniowo – integracyjny do Kazimierza Dolnego w dniach 11-13
Września 2020 roku.
2. Podstawą wskazania Laureatów Konkursu będą wyniki sprzedażowe przygotowane przez Departament
Rozliczeń.
3. Informacja o przyznanych Nagrodach zostanie przekazana Laureatom w terminie do 2 Września 2020 roku,
co zostanie potwierdzone protokołem sporządzonym przez Komisję Konkursową.
4. Termin nadsyłania reklamacji to termin 5 dni kalendarzowych od otrzymania informacji o przyznanej
Nagrodzie.
5. Prawa do Uczestnictwa w Konkursie, jak i prawa oraz obowiązki z nim związane, w tym także prawa żądania
wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
6. Nagrody o których mowa w ust. 1 nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.

7. W przypadku rezygnacji z Nagrody przez Laureata Konkursu, Nagroda ta przechodzi na kolejnego Uczestnika
Konkursu, który osiągnie kolejne miejsce w ramach swojego rankingu. Stosowna informacja o rezygnacji
powinna zostać przesłana w formie pisemnej do DCU w nieprzekraczalnym terminie 5 dni od poinformowania
Laureata o przyznaniu Nagrody.
8. Odbiór Nagrody przez Agenta zostanie potwierdzony protokołem odbioru Nagrody.
9. Fundatorem Nagród w Konkursie jest TUiR WARTA S.A.
10. Wręczającym Nagrodę jest Agencja DCU która poinformuje TUiR WARTA S.A. o wręczeniu Nagród.
11. Nagrodzony Uczestnik może zostać zobowiązany do zapłaty podatku od otrzymanej Nagrody, zgodnie z
obowiązującymi przepisami podatkowymi.

§5
KOMISJA KONKURSOWA
1. Nad przestrzeganiem zasad określonych w niniejszym regulaminie czuwa Komisja Konkursowa w składzie:
a. Przewodniczący Komisji: Beata Hołubniak Prezes Zarządu
b. Klaudia Szymańska
c. Ryszard Hołubniak
d. Agnieszka Czerniawska

2. Komisja wyłoni i zatwierdzi Laureatów Konkursu zgodnie z zapisami niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach spornych i nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Komisja Konkursowa.
4. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności: zmiany polityki sprzedażowej DCU, zmiany kierunku działań
marketingowych, reorganizacji wewnętrznych struktur DCU, reorganizacji sieci sprzedaży zewnętrznej,
pojawienia się nowych potrzeb klientów rynku ubezpieczeniowego lub zmiany powszechnie obowiązujących
przepisów prawa Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu decyzją Komisji Konkursowej.
5. Zmiana Regulaminu Konkursu nie może:
a. prowadzić do wyeliminowania z Konkursu dotychczasowych Uczestników lub
b. zwiększać merytorycznych wymagań konkursowych wobec tylko niektórych Uczestników lub
c. zaostrzać kryteriów oceny wobec tylko niektórych Uczestników lub
d. prowadzić do obniżenia wartości Nagród po nabyciu przez Laureatów prawa do tych Nagród.
6. Zmiana Regulaminu Konkursu na korzyść Uczestników może nastąpić w każdym czasie, również po dacie
zakończenia Konkursu.
7. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do ograniczenia listy Uczestników, o których mowa w § 3 ust.1.
8. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
9. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej może zostać udostępniony na życzenie.

§6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Konkursu zostanie przekazany Uczestnikom przed rozpoczęciem Konkursu celem zapoznania się z
jego zasadami.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają w szczególności przepisy
Kodeksu Cywilnego oraz Procedury organizacji i obsługi konkursów organizowanych przez DCU.
§7
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu a także wszystkich OFWCA biorących udział w Konkursie będą
wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu i wyłonienia oraz ogłoszenia laureatów
Konkursu.

§8
FORMULARZ KONTAKTOWY POTWIERDZAJĄCY ODEBRANIE NAGRODY PRZEZ OFWCA.

POTWIERDZENIE ODEBRANIA NAGRODY DLA OFWCA OTRZYMANEJ W KONKURSIE
ORGANIZOWANYM DLA AGENCJI DCU SP. Z O.O.
W OKRESIE 15.07.2020-31.08.2020R

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami:
Imię
Nazwisko
PESEL
Nazwa Agencji

