§1
Przedmiot Regulaminu
1.

2.
3.

4.

Organizatorem Programu Partnerskiego „Partner Ubezpieczeń", prowadzonego w
domenie ubezpieczenia.regional.pl, jest Media.regional.pl Renata Panfil, z siedzibą w
Wałbrzychu, ul. Poselska 13/2 , NIP 886-112-44-00 zwany dalej Organizatorem
Organizator tworzy niniejszy Regulamin określający w szczególności zasady udziału
Partnera w Programie Partnerskim „Partner ubezpieczeń” zwany dalej Regulaminem.
Program Partnerski „Partner Ubezpieczeń”
zwany dalej Programem, jest
obsługiwany przez Organizatora i obejmuje współpracę pomiędzy Organizatorem
oraz Partnerami w zakresie wykonywania czynności mających na celu intensyfikację
sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i finansowych znajdujących się w ofercie
Organizatora.
Program Partnerski skierowany jest do osób fizycznych, prawnych oraz jednostek
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, które zadeklarują wolę
wzięcia udziału w Programie Partnerskim, i które w tym celu wypełnią formularz
rejestracyjny znajdujący się na serwisie ubezpieczenia.regional.pl.
§2
Definicje

1. Regulamin - niniejszy Regulamin Programu Partnerskiego „Partner ubezpieczeń".
2. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, która została polecona przez Partnera, niebiorąca udziału
w Programie Partnerskim „Partner ubezpieczeń”, która dzięki stworzeniu bazy
Klientów przez Partnera dokonuje zakupu polis ubezpieczeniowych lub produktów
finansowych u Organizatora z podaniem Kodu Partnera.
3. Formularz rejestracyjny - formularz rejestracyjny znajdujący się na serwisie
ubezpieczenia.regional.pl, który wypełnia podmiot lub osoba chcąca zostać Partnerem.
4. Kod Partnera– ciąg cyfr przypisany do Partnera , umożliwiający jego identyfikację
podczas rejestracji Klienta w bazie danych Organizatora z wykorzystaniem formularza
rejestracyjnego dostępnego na stronie ubezpieczenia.regional.pl
5. Konto Partnera - Udostępnione Partnerowi przez Organizatora, po jego
zarejestrowaniu w Programie Partnerskim, indywidualne konto zawierające
informacje na temat wynagrodzenia Partnera.
6. Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
7. Kreacja Reklamowa - różne formy udostępnianej przez Organizatora reklamy,
umożliwiającej stworzenie Bazy Klientów korzystających z usług Organizatora.
8. Program Partnerski „Partner ubezpieczeń"– program mający na celu
intensyfikację sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i finansowych znajdujących
się w ofercie Organizatora.
9. Partner - pełnoletnia osoba fizyczna, która nie oprowadzi działalności gospodarczej
posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych będąca konsumentem oraz osoba
fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. z 2004 roku, nr 173, poz. 1807 ze zm.) oraz osoba prawna lub

jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zadeklaruje wolę
wzięcia udziału w Programie Partnerskim „Partner ubezpieczeń” i wypełni w tym
celu formularz rejestracyjny na stronie internetowej: www.ubezpieczenia.regional.pl
10. Portal Programu Partnerskiego – Serwis internetowy, udostępniony przez
Organizatora (https://ubezpieczenia.regional.pl), zawierający informacje o Programie
Partnerskim, niniejszy Regulamin oraz umożliwiający logowanie do Kont Partnerów,
a także dostęp do formularza rejestracyjnego.
11. Sprzedaż - skuteczne zawarcie umowy ubezpieczenia, która została opłacona i
prawidłowo rozliczona przez ubezpieczyciela, za którą Organizator otrzymał prowizję.
12. Wynagrodzenie Partnera - premia należna Partnerowi za Sprzedaż zrealizowaną
przez Organizatora Klientowi poleconemu przez Partnera. Tabela Prowizyjna oraz
zasady jego naliczania zostały określone w załączniku nr 1 do Regulaminu.

§3
Zasady Programu Partnerskiego
1. W Programie mogą uczestniczyć:
1) pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
nie prowadzące działalności gospodarczej, których uczestnictwo w Programie nie wynika z
prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
2) pełnoletnie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
3) osoby prawne
4) jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
2. Przystąpienie do Programu jest całkowicie dobrowolne i polega na:
1) prawidłowym i zgodnym ze stanem faktycznym wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego
przez Partnera i rejestracji w Portalu Programu,
2) zawarciu Umowy Partnerskiej dostępnej na Koncie Partnera.
3) realizacji działań promujących usługi Organizatora poprzez:
a) polecaniu usług świadczonych przez Organizatora potencjalnym Klientom,
b) przekazaniu potencjalnym Klientom swojego Kodu Partnera w celu podanie podczas
realizacji zakupionej przez nich usługi,
4) wykonaniu czynności niezbędnych do rozliczenia i otrzymania wynagrodzenia.
3. Przystąpienie do Programu oznacza, że Partner zna i akceptuje zapisy niniejszego
Regulaminu.
4. Przez akceptację Regulaminu Partner wyraża zgodę na zawarcie Umowy Partnerskiej z
Organizatorem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
5. Po weryfikacji danych wprowadzonych do Formularza Rejestracyjnego, stwierdzeniu
prawidłowości zgłoszenia i zaakceptowaniu przez Organizatora udziału Partnera, Organizator
dokonuje pełnej aktywacji Konta Partnera w Programie i udostępnia Umowę Partnerską oraz
Kreację Reklamową.
6. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy dokonania rejestracji udziału Partnera
w Programie bez podanie przyczyny.
7. Po dokonaniu pełnej aktywacji Konta Partnera w Programie i przesłaniu na adres
korespondencyjny Organizatora podpisanej Umowy Partnerskiej, na Koncie Partnera będą
rejestrowane transakcje prowizyjne Partnera.
8. Organizator ma prawo wykluczyć Partnera z udziału w Programie, jeżeli nie dostarczył
podpisanej przez siebie Umowy Partnerskiej w terminie 30 dni od momentu rejestracji w
Portalu Programu.

9. Sprzedaż usług oferowanych przez Organizatora na rzecz Klientów poleconych przez
Partnera może zostać zrealizowana jedynie przez osoby wykonujące czynności agencyjne w
imieniu Organizatora.

§4
Zobowiązania Partnera i Organizatora w Programie
1. Organizator zobowiązuje się do:
1) działania w ramach Programu z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami prawa,
2) zapewnienia prawidłowego i nieprzerwanego funkcjonowania Portalu i Konta
oraz realizacji Programu,
3) prowadzenia podsumowania kolejnych okresów rozliczeniowych i wypłat należnych kwot
tytułem wynagrodzenia Partnerom.
2. Partner zobowiązuje się do:
1) działania zgodnie z przepisami prawa oraz z dbałością o właściwy wizerunek Organizatora
oraz podmiotów z nim współpracujących.
2) nie oferowania i nie przyznawania Klientowi w jakiejkolwiek formie i pod jakimkolwiek
tytułem prawnym korzyści, które miałyby pochodzić od Partnera lub osób trzecich,
w szczególności w formie zapłaty lub innego rodzaju odpłatności, korzyści materialnych lub
osobistych, prezentów, premii, bonusów itp. za skorzystanie lub w związku ze skorzystaniem
przez Klienta z usług Organizatora – bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Organizatora,
3) uzyskania akceptacji Organizatora dla planowanych działań promocyjnych dotyczących
oferty Organizatora oraz współpracujących z nim firm, w szczególności mailingów, treści
zamieszczanych na stronach www Partnera, Facebook służące działaniom w ramach
Programu, treści korespondencji e-mail przesyłanej w zakresie Programu w sposób
nie pozostawiający wątpliwości, że treść zawarta w tych informacjach pochodzi od Partnera,
4) zachowania formy i treści Kreacji Reklamowej, udostępnionej Partnerowi, zamieszczaną w
informacjach pochodzących od Partnera.
5) zachowania w poufności wszelkich informacji dotyczących organizatora oraz podmiotów z
nim współpracujących, które nie maja charakteru publicznego, a zostały uzyskane przez
Partnera w związku z przystąpieniem do Programu, chyba ze ich ujawnienie jest niezbędne w
celu prawidłowego wykonania Umowy Partnerskiej albo wykonywania przez partnera
obowiązków wynikających z przepisów prawa.
3. Nie przestrzeganie przez Partnera jakiegokolwiek z powyższych zobowiązań określonych
w ust. 2 niniejszego paragrafu skutkuje powstaniem po stronie Organizatora prawa do
rozwiązania współpracy bez zachowania terminów wypowiedzenia.

§5
Zasady naliczania wynagrodzenia
1.

Partnerowi za Sprzedaż, którą zrealizuje Organizator na rzecz Klienta bezpośrednio
poleconego przez Partnera przysługuje Wynagrodzenie z tytułu prowizji od

zawartych przez Organizatora umów na zakup ubezpieczenia lub innych oferowanych
przez niego usług.
2. Wynagrodzenie naliczane jest tylko wówczas kiedy Klient w kontakcie z
pracownikiem organizatora (Live chat, e-mail, rozmowa telefoniczna, spotkanie
bezpośrednie) poda Kod Partnera.
3. Organizator wypłaca Partnerowi Wynagrodzenie z tytułu prowizji od opłaconych
umów ubezpieczenia, rozliczonych prawidłowo przez podmiot współpracujący z
Organizatorem, tj. za sprzedaż dla Klienta poleconego przez Partnera, który kupując
ubezpieczenie lub inną usługę powołał się na Kod Partnera.
4. Wysokość prowizji należnej Partnerowi określona została w Tabeli Prowizyjnej,
stanowiącej załącznik nr 1 do Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany stawek wynagrodzenia w trybie zmian
stawek publikowanych w Tabeli Prowizyjna dostępnej dla Partnerów w Portalu
Programu Partnerskiego lub Koncie Partnera.
6. Wszystkie zgromadzone środki finansowe z tytułu prowizji sumowane są na Koncie
Partnera do ostatniego dnia każdego miesiąca i rozliczane do 5 dnia roboczego
następnego miesiąca, jeżeli partner zgromadzi na koncie minimalny próg wypłaty
prowizji to jest co najmniej 100,00 zł w formie Rozliczenia.
7. W przypadku zgromadzenia mniejszej kwoty niż określona w ust. 6 niniejszego
paragrafu zostaje ona przeniesiona na następny miesiąc rozliczeniowy.
8. Rozliczenie jest zbiorem wszystkich zdobytych prowizji transakcji potwierdzonych w
danym okresie rozliczeniowym i prezentowane jest Partnerowi za pośrednictwem
Konta Partnera oraz stanowi jedyną podstawę wypłaty wynagrodzenia.
9. Wypłata wynagrodzenia może nastąpić wyłącznie na rzecz partnera, który podpisał i
dostarczył Organizatorowi Umowę Partnerską.
10. Kwoty wskazane w Tabeli Prowizyjna oraz w Rozliczeniu są kwotami brutto i w
przypadku Partnera:
1) uprawnionego do wystawienia faktury VAT zawierają podatek VAT,
2) nie będącego podatnikiem VAT są kwotami brutto do wystawienia na rachunku.
11. Wypłata wynagrodzenia następuje w przypadku Partnerów prowadzących działalność
gospodarczą:
1) uprawnionych do wystawiania faktur VAT na podstawie prawidłowo
wystawionej faktury VAT
2) nieuprawnionych do wystawiania faktur VAT na podstawie rachunku,
wystawionego do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni i doręczonych
Organizatorowi, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Partnera w
Formularzu Rejestracyjnym lub Umowie Partnerskiej.
12. Zmiana rachunku bankowego wymaga stosownego oświadczenia Partnera i powinna
zostać dokonana za pomocą Formularza Zmiany Danych stanowiącego załącznik nr 2
do niniejszego Regulaminu.
13. Termin płatności faktury lub rachunku wynosi 14 dni od dnia doręczenia
Organizatorowi.
14. W przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
Organizator na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych zobowiązany jest odprowadzić stosowne zaliczki z tytułu podatku
dochodowego.
15. W przypadku rezygnacji Partnera z udziału w Programie lub rozwiązania Umowy
Partnerskiej lub wykluczenia przez Organizatora z udziału w Programie, Partnerowi
zostanie wypłacone wynagrodzenie z tytułu prowizji wypracowanych do chwili
rezygnacji, rozwiązania umowy lub wykluczenia z Programu, w wysokości należnej

niezależnie od ograniczeń w wypłacie prowizji podlegającej wypłacie określonej w
ust. 6 niniejszego paragrafu.
§6
Dostępność Programu
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zastosowania przerw technicznej w dostępie do
Portalu i Konta w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub uaktualnień Portalu albo
wymiany, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu lub oprogramowania.
2. Informacja o dokonaniu przerwy określonej w ust. 1 niniejszego paragrafu zostanie
przekazana Partnerowi na 3 dni przed ich dokonaniem w celu należytego przygotowania
Partnera do takiej przerwy.
§7
Uprawnienia Partnerów będących konsumentami
1. W programie mogą uczestniczyć osoby fizyczne dokonujące czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową na zasadach
określonych w ustawie o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. Poz. 827) zwane dalej
konsumentami.
2. Najpóźniej z chwilą wyrażenia woli o przystąpieniu do Programu,
a jeszcze przed założeniem Konta, osoba o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
zainteresowana udziałem w tym Programie jako partner powinna potwierdzić
zapoznanie się z treścią Regulaminu, akceptując jego treść poprzez zaznaczenie
odpowiedniej pozycji na Formularzu rejestracyjnym.
3. W przypadku sporów mogących wyniknąć na tle niniejszego Regulaminu Partner
będący Konsumentem ma prawo złożyć wniosek o mediację lub rozstrzygnięcie sporu
przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim działającym przy Wojewódzkim
Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub zwrócić się o przeprowadzeni mediacji przez
Miejskiego Rzecznika praw Konsumenckich.
4. Zmiany Regulaminu dokonane przez Organizatora wiążą Partnera będącego
konsumentem od chwili akceptacji zmiany przez Partnera
5. Partner będący konsumentem może odstąpić od Umowy Partnerskiej bez podanie
przyczyny w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, poprzez złożenie pisemnego
oświadczenia o odstąpieniu przesłanego na adres Organizatora.
6. Zachowanie wskazanego w ust. 5 niniejszego paragrafu, terminu następuje przez
wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
7. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
8. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik numer do niniejszego
Regulaminu.
9. Organizator ma prawo rozwiązać Umowę Partnerską zawartą z Partnerem będącym
konsumentem z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia

§8
Ochrona danych osobowych i polityka prywatności Partnerów

1. Wszelkie dane dotyczące Partnera oraz informacje przedstawione przez Partnera traktowane
będą przez Organizatorów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Podanie przez Partnera danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia
udziału w Programie w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Programu, w
szczególności w celu ustalenia należnego Partnerowi wynagrodzenia
3. Partner wypełniając i przesyłając Formularz Rejestracyjny:
a. akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu
b. wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych
pozyskanych za pośrednictwem Formularza Rejestracyjnego oraz Umowy Partnerskiej,
c. potwierdza prawdziwość i rzetelność danych zawartych w Formularzu Rejestracyjnym,
4. Partner zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie danych zawartych
w Formularzu Rejestracyjnym – formularz zmiany danych osobowych stanowi załącznik nr 4
do niniejszego Regulaminu .
5. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Formularzy
Rejestracyjnych jest Organizator Media.regional.pl Reneta Panfil, ul. Poselska 13/2, 58-316
Wałbrzych
6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. dz. U. z 2002, nr 101, poz. 926 z zm.) w bazie
danych Media.regional.pl Renata Panfil.
7. Organizator jako administrator danych dołoży szczególnej staranności w celu ochrony
interesów Partnerów, których dane dotyczą, w szczególności zapewnią że zbierane przez nich
dane będą przetwarzane zgodnie z określonym niniejszym Regulaminem celem i
niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tym celem, w sposób merytorycznie
poprawny i adekwatny w stosunku do celów w jakim są przetwarzane oraz będą
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację Partnerów, których dotyczą nie dłużej
niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
8. Organizator jako administrator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników: imię i
nazwisko, nazwę firmy, adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail, numer
rachunku bankowego, numer NIP, numer REGON.
9. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne jedynie za pisemną zgodą Partnera,
którego dotyczą.
10. Wzór zgody i oświadczenia Organizatora i Partnera dotyczące przetwarzania danych
osobowych Partnera stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Regulaminu.
11. Partner ma prawo kontroli przetwarzania swoich danych, a zwłaszcza prawo do żądania
uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich
przetwarzania bądź ich usunięcia.
12. Organizator
jest
zobowiązany
do
stosowania
środków
technicznych
i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych danych osobowych w sposób
odpowiedni do zagrożeń, w szczególności zabezpieczania danych przed ich udostępnieniem
osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz
zmianą, utratą uszkodzeniem lub zniszczeniem.

§9
Tryb reklamacyjny
1

2

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Programu Partnerskiego „Partner
ubezpieczeń” mogą być składane do Organizatora drogą mailową na adres
ubezpieczenia@regional.pl lub faksem (74) 66-06-317 oraz w formie pisemnej na
adres Organizatora
Reklamacja winna zawierać nazwę i Kod Partnera oraz zwięzły opis zgłaszanego
problemu, wskazanie oczekiwanego roszczenia oraz adres zwrotny.

3

4
5
6

Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem
reklamacji Organizator zwróci się do składającego reklamacje e o jej uzupełnienie
we wskazanym zakresie.
Organizator pozostawia bez rozpoznania reklamacje nie zawierające danych
umożliwiających identyfikację Partnera.
Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie nie dłuższym niż 30
dni od dnia jej otrzymania.
Stanowisko Organizatora będzie ostateczne w ramach realizacji wewnętrznego
postępowania reklamacyjnego obowiązującego u Organizatora.
§ 10
Wyłączenie odpowiedzialności Organizatora

1. Poza sytuacjami wskazanymi w Regulaminie Organizator nie ponosi
odpowiedzialności za:
1) szkody wynikłe wskutek przyjęcia realizacji usługi finansowej lub ubezpieczeniowej
zgodnie z dyspozycją Klienta
2) niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania na skutek okoliczności,
za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności z powodu awarii
publicznej sieci łączności telefonicznej, systemów zasilania lub sprzętu
komputerowego,
3) niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania z przyczyn leżących
po stronie osób trzecich, za działanie których Organizator nie ponosi
odpowiedzialności,
4) za szkody wynikłe z odmowy przyjęcia wykonania usługi ubezpieczeniowej
i finansowej w związku z naruszeniem przez Partnera niniejszego Regulaminu.
§ 11
Prawa autorskie
Program zawiera treści chronione prawem autorskim oraz dobra niematerialne chronione
prawem własności intelektualnej, w szczególności wszelkie materiały reklamowe, zdjęcia,
grafiki, układy witryny www Organizatora oraz podmiotów z nim współpracujących, znaki
towarowe, handlowe i formowe, które nie mogą być kopiowane, publikowane, zapisywane na
dyskach, wysyłane lub udostępnianie osobom trzecim, powielane ani rozpowszechniane w
żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego uzyskania zezwolenia Organizatora.

§ 12
Czas trwania Programu
1. Czas trwania Programu jest nieokreślony.
2. Organizator może
zakończyć trwanie programu w dowolnym czasie,
dokonując za pomocą poczty elektronicznej zawiadomienia wszystkich
Partnerów na 30 dni przed planowanym zakończeniem.

3. Partnerzy zachowują wszelkie roszczenia, prawa i obowiązki sprzed daty
zakończenia Programu
4. Po zakończeniu Programu niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie
wyłącznie do stosunków nawiązanych pomiędzy Organizatorem i Partnerami
w zakresie dotyczącym realizacji roszczeń, praw i obowiązków Partnerów
powstałych przed dniem zakończenia Programu.
5. Partner ma prawo wystąpić z Programu w dowolnym czasie poprzez
dokonanie wypowiedzenia na piśmie, które będzie skuteczne z chwila jego
doręczenia Organizatorowi.
6. Wystąpienie Partnera nie powoduje utraty prawa do Wynagrodzenia nabytego
przed dniem wystąpienia.
7. Organizator może
wypowiedzieć uczestnictwo Partnera w Programie
wyłącznie z ważnych przyczyn, które stanowią:
1) naruszenie przepisów prawa przez Partnera mogących skutkować
utrata dobrego imienia Organizatora i podmiotów z nim
współpracujących,
2) korzystania przez Partnera z Portalu z naruszeniem regulaminu lub w
sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
3) Partner mimo wezwania nie uzupełnił danych ani nie przekazał
stosownych dokumentów potwierdzających przekazane dane
8. Wypowiedzenie wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
nieważności i odnosi skutek z chwila doręczenia Partnerowi oświadczenia
Organizatora na piśmie na adres wskazany przez partnera w Formularzu
Rejestracyjnym.

§ 13
Zmiany Regulaminu
1.
2.
3.

4.

Zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonane przez Organizatora i będą
publikowane na stronie ubezpieczenia.regional.pl
Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni kalendarzowych od wysłania
do Partnera pocztą elektroniczną informacji o zmianach.
Partner nie akceptujący zmian ma prawo do odstąpienia od uczestnictwa w
Programie Partnerskim „Partner ubezpieczeń” 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 „Partner ubezpieczeń” Organizator dokona
wypowiedzenia Umowy Partnerskiej.
§ 14
Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego.
2. Nieważność któregokolwiek z postanowień regulaminu nie wyklucza stosowania jego
pozostałych postanowień. W miejsce nieważnego postanowienia stosowany będzie ważny
przepis, którego znaczenie jest najbliższe celom niniejszego Regulaminu.

3. Organizator będzie się porozumiewał z Partnerami za pomocą poczty elektronicznej.
4. Spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień niniejszego Regulaminu,

rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla Organizatora.
5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz przepisów szczególnych.

Załącznik nr 1

Tabela Prowizyjna oraz zasady naliczania wynagrodzenia Partnera
1. Partner otrzymuje wynagrodzenie za działania reklamowe w zakresie Programu
Partnerskiego „Partner ubezpieczeń” zgodnie z tabelą prowizyjną.

Rodzaj ubezpieczenia

Prowizja %

Ubezpieczenia komunikacyjne (OC AC NNW)

4,4%

Dom i mieszkanie (mienie)

9,6%

Podróż

9,6%

Rolnicze (OC rolnika, budynki, mienie, maszyny
rolnicze)

9,2%

OC w życiu prywatnym

7,6%

NNW Grupowe

7,6%

Ubezpieczenia na życie

10%

1. Sposób naliczania prowizji
w poszczególnych rodzajach ubezpieczeń
- Ubezpieczenia komunikacyjne, Dom i mieszkanie, Podróż, Rolnicze, NNW –
wynagrodzenie to procent od wpłaconej przez Klienta składki jednorazowej.
- Ubezpieczenia na życie – wynagrodzenie to procent od każdej wpłaconej przez
Klienta składki w pierwszym roku opłacania.
2. Wynagrodzenie Partnera może zostać obniżone w przypadku kiedy okaże się, że np.
ubezpieczenie OC to kontynuacja ubezpieczenie w danym Towarzystwie
Ubezpieczeniowym lub zaistnieje inna okoliczność, która według przepisów
konkretnego Towarzystwa Ubezpieczeniowego doprowadzi do jej obniżenia.
O zaistniałej sytuacji Partner zostanie poinformowany drogą mailową.
3. Wynagrodzenie naliczane jest tylko i wyłącznie od polis ubezpieczeniowych, które
zostały opłacone i prawidłowo rozliczone przez ubezpieczyciela, za którą Organizator
otrzymał prowizję.

Załącznik nr 2

FORMULARZ ZMIANY DANYCH OSOBOWYCH

Dane identyfikacyjne Partnera:
Nazwa firmy /Imię i nazwisko Partnera
Numer Kodu Partnera

Aktualne dane Partnera:
Nazwa firmy/Imię i nazwisko
Adres firmy/zamieszkania
Miejscowość i kod pocztowy
Adres mailowy
Tel. Kontaktowy
NIP
Regon/PESEL(osoby fizyczne)
KRS
Numer rachunku bankowego

Oświadczam, że dane wskazane powyżej są rzetelne i prawdziwe……………………………
(data i podpis Partnera)

Załącznik nr 3

Wzór formularza odstąpienia od umowy Partnera będącego konsumentem
Miejscowość, data……………..

Media.regional.pl Renata Panfil
ul. Poselska 13/2
58-316 Wałbrzych
Oświadczenie Partnera o odstąpieniu od umowy
Ja ………………………………… niniejszym informuję o moim odstąpieniu
od Umowy Partnerskiej zawartej w dniu ……………………….. .

……………………………………….
Podpis Partnera

