POLEå NAS

REGULAMIN PROGRAMU
DEFINICJE:
1. Kody Zni˝kowe – oznacza kody uprawniajàce Uczestnika Programu do uzyskania zni˝ek na wybrane Ubezpieczenia
okreÊlone przez Zarzàdzajàcego Programem.
2. Kody Promocyjne – oznacza kody uprawniajàce Uczestnika Programu do uzyskania punktów okreÊlonych przez
Zarzàdzajàcego Programem.
3. Konto Uczestnika – oznacza konto Uczestnika Programu, do którego Uczestnik ma dost´p za poÊrednictwem
strony internetowej www.youcandrive.pl.
4. Klient You Can Drive – oznacza osob´, która dokona∏a zakupu przynajmniej jednego Ubezpieczenia za
poÊrednictwem strony Zarzàdzajàcego programem www.youcandrive.pl
5. Nagroda – oznacza ka˝dà nagrod´ wyszczególnionà w Sklepie dost´pnym na stronie Zarzàdzajàcego Programem.
6. Polecony Klient – oznacza osob´ fizycznà, która z wykorzystaniem kodu promocyjnego otrzymanego od Klienta
You Can Drive, zawar∏a umow´ ubezpieczenia za poÊrednictwem strony Zarzàdzajàcego Programem
www.youcandrive.pl.
7. Program – oznacza program promocyjny organizowany i prowadzony przez STU Ergo Hestia SA zwane dalej
Zarzàdzajàcym Programem. Program stanowi kompleksowà us∏ug´ marketingowà i wyst´puje pod nazwà: „Poleç
nas”. Program ma na celu umo˝liwienie uczestnikom pozyskiwania punktów i ich wymiany na nagrody oraz
zaznajomienie uczestników z us∏ugami/produktami oferowanymi przez Zarzàdzajàcego Programem.
8. Punkty – oznaczajà punkty naliczone na Koncie Uczestnika w zwiàzku z kupnem przez Poleconego Klienta
Ubezpieczeƒ obj´tych Programem. Punkty uprawniajà Uczestnika Programu do otrzymania Nagrody okreÊlonej
w Sklepie odpowiadajàcej liczbie zgromadzonych Punktów.
9. Regulamin Programu „Poleç nas” – oznacza niniejszy regulamin Programu, który definiuje warunki i zasady
udzia∏u Uczestnika w Programie.
10. Sklep – element strony www.youcandrive.pl Zarzàdzajàcego Programem. Miejsce okreÊlajàce list´ Nagród i ich wartoÊç
punktowà, która powinna zostaç zgromadzona przez Uczestnika na Koncie Uczestnika w celu otrzymania Nagrody.
11. Stan Punktów Uczestnika – oznacza aktualnà liczb´ Punktów zebranych przez Uczestnika Programu,
z uwzgl´dnieniem punktów odliczonych w zwiàzku z wymianà na Nagrod´. Informacja o Stanie Punktów
Uczestnika znajduje si´ na Koncie Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem.
12. Tabela Punktów – oznacza aktualnà tabel´ przygotowanà przez Zarzàdzajàcego Programem, która okreÊla liczb´
Punktów naliczanych na Konto Uczestnika za kupione Ubezpieczenia obj´te Programem. Tabela i lista punktów
znajduje si´ na koncie uczestnika.
13. Ubezpieczenia obj´te Programem – ubezpieczenia, których zakup przez Poleconego Klienta, zgodnie z decyzjà
Zarzàdzajàcego Programem, skutkuje naliczeniem Punktów na Koncie Uczestnika. Do ubezpieczeƒ obj´tych
Programem Zarzàdzajàcy Programem wyznaczy∏:
• Ubezpieczenia samochodu,
• Ubezpieczenia domu lub mieszkania,
14. Uczestnik oznacza osob´ fizycznà, która bierze udzia∏ w Programie Poleç nas i spe∏ni∏a warunki przystàpienia do
niego zawarte w niniejszym Regulaminie.
15. Zarzàdzajàcy Programem oznacza Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA wyst´pujàcy pod markà
You Can Drive z siedzibà w Sopocie, przy ulicy Hestii 1. Numer KRS 0000024812 Sàdu Rejonowego Gdaƒsk-Pó∏noc
w Gdaƒsku, VIII Wydzia∏ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sàdowego. NIP 585-000-16-90. WysokoÊç kapita∏u
zak∏adowego, który zosta∏ op∏acony w ca∏oÊci: 185.980.900 z∏.
I. ZASADY OGÓLNE PROGRAMU POLEå NAS
1. Regulamin niniejszy okreÊla zasady udzia∏u Uczestników w organizowanym przez Sopockie Towarzystwo
Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA Programie „Poleç nas”, w szczególnoÊci prawa i obowiàzki Uczestników w zwiàzku
z ich udzia∏em w Programie, oraz korzyÊci, które wynikajà z uczestnictwa w Programie.
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2. Program przeznaczony jest dla Klientów You Can Drive.
3. W∏aÊcicielem i organizatorem programu jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA.
4. Przystàpienie do Programu „Poleç nas” jest bezp∏atne, a Uczestnik mo˝e zrezygnowaç z udzia∏u w Programie
w ka˝dym czasie.
5. Program jest prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Program rozpoczyna si´ w dniu 31.03.2010 roku
i trwa do odwo∏ania przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA.
6. Ka˝demu z Uczestników przys∏uguje prawo do samodzielnego zbierania Punktów, do dysponowania Kontem
Uczestnika, a w szczególnoÊci prawo do wymiany Punktów na Nagrody, oraz uzyskania dost´pu do informacji
zawartych na Koncie Uczestnika.
7. Program „Poleç nas” – daje mo˝liwoÊç zbierania Punktów, które nast´pnie mo˝na wymieniç na Nagrody dost´pne
na stronie Sklepu.
8. Punkty sà gromadzone i przeliczane zgodnie z zasadami okreÊlonymi w pkt. IV i V niniejszego Regulaminu.
9. Uczestnicy programu mogà tak˝e braç udzia∏ w specjalnych akcjach promocyjnych.
II. WARUNKI PRZYSTÑPIENIA DO PROGRAMU
1. Ka˝da zarejestrowana osoba, która za∏o˝y konto za poÊrednictwem strony internetowej www.youcandrive.pl
i dokona zakupu ubezpieczenia ma prawo przystàpiç do Programu „Poleç nas”. Klient You Can Drive przyst´puje
do Programu „Poleç nas” poprzez dokonanie operacji wygenerowania „kodu promocyjnego”, dost´pnej na stronie
www.youcandrive.pl dla osób posiadajàcych ekonto.
2. Zarzàdzajàcy Programem przed przystàpieniem Uczestnika do Programu nieodp∏atnie udost´pnia treÊç niniejszego
Regulaminu na stronie www.youcandrive.pl w sposób umo˝liwiajàcy pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego
treÊci.
3. Uczestnikami Programu mogà byç wy∏àcznie pe∏noletnie osoby fizyczne, w tym tak˝e cudzoziemcy, którzy majà
sta∏e miejsce zamieszkania w Polsce.
4. Jednemu adresowi email oraz numerowi PESEL podanemu podczas procesu rejestracji przypisane zostanà jedne
dane osobowe i adresowe.
5. Aby umo˝liwiç Organizatorowi wysy∏k´ Nagrody nabytej w Sklepie wymagane jest uzupe∏nienie przez Uczestnika
swoich aktualnych danych adresowych i kontaktowych na stronie www.youcandrive.pl.
III. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW PROGRAMU POLEå NAS
1. Dane osobowe Uczestnika podlegajà ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych.
2. Udost´pnienie danych Zarzàdzajàcemu Programem przez Uczestnika, w zwiàzku z uczestnictwem w Programie, ma
charakter ca∏kowicie dobrowolny
3. Je˝eli dane podane przez Uczestnika ulegnà zmianie Uczestnik zobowiàzany jest niezw∏ocznie zawiadomiç
Zarzàdzajàcego Programem o ka˝dej ich zmianie. Mo˝e to zrobiç w swoim osobistym koncie poprzez formularz
dost´pny po zalogowaniu do Serwisu www.youcandrive.pl.
4. W przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomi Zarzàdzajàcego Programem „Poleç nas” o zmianie swoich danych
osobowych, Zarzàdzajàcy Programem nie ponosi ˝adnej odpowiedzialnoÊci za opóênienie lub brak dzia∏ania
spowodowany niezaktualizowaniem danych przez Uczestnika, w szczególnoÊci za wys∏anie informacji dotyczàcych
Programu lub Nagród na niew∏aÊciwy adres.
5. Administratorem danych osobowych zebranych w zwiàzku z udzia∏em w Programie jest Sopockie Towarzystwo
Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA z siedzibà w Sopocie, przy ul. Hestii 1.
6. Uczestnikowi s∏u˝y prawo wglàdu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
IV. ZASADY ZDOBYWANIA PUNKTÓW
1. Zarzàdzajàcy Programem jest zobowiàzany naliczaç Punkty na Koncie Uczestnika za polecanie strony
www.youcandrive.pl innym osobom pod warunkiem, ˝e osoba, której polecono danà stron´ kupi∏a ubezpieczenie
obj´te Programem z wykorzystaniem „kodu promocyjnego ” otrzymanego od Klienta You Can Drive.
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2. W celu uzyskania Punktów Klient You Can Drive generuje kod promocyjny i wysy∏a go do osoby, której poleca us∏ugi
Zarzàdzajàcego Programem. Gdy osoba ta dokona zakupu Ubezpieczenia obj´tego Programem z u˝yciem
otrzymanego od Klienta You Can Drive kodu promocyjnego, Klient You Can Drive otrzymuje Punkty.
3. Zarzàdzajàcy Programem ustala, które Ubezpieczenia sà obj´te Programem i ustala liczb´ Punktów przyznawanych
Uczestnikowi Programu „Poleç nas”. Punkty gromadzone sà i przeliczane zgodnie z zasadami premiowania, a ich
wysokoÊç uzale˝niona jest od iloÊci zrealizowanych poleceƒ przez Poleconego Klienta. Za polecenie zrealizowane
rozumie si´ takie polecenie, które zakoƒczy si´ kupnem polisy.
4. Punkty naliczane sà na indywidualnym Koncie Uczestnika. Za ka˝de zrealizowane polecenie Uczestnik otrzymuje
1000 punktów. Lista punktów znajduje si´ na stronie www.youcandrive.pl
5. Wa˝noÊç kodu uprawniajàcego do danej zni˝ki wÊród partnerów wspó∏pracujàcych z Sopockim Towarzystwem
Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA up∏ywa w terminie wyznaczonym w opisie danych kodów promocyjnych.
6. Zarzàdzajàcy Programem zastrzega sobie prawo do zmiany w ka˝dym czasie informacji w zakresie Ubezpieczeƒ
obj´tych Programem. Zarzàdzajàcy Programem b´dzie udost´pnia∏ informacje o takich zmianach za poÊrednictwem
strony internetowej www.youcandrive.pl.
7. Punkty oraz prawa z nimi zwiàzane nie mogà byç sprzedawane, przenoszone pomi´dzy kontami u˝ytkowników, ani
nie mogà byç przedmiotem ˝adnych innych czynnoÊci, z wyjàtkiem tych okreÊlonych w niniejszym Regulaminie Programu.
8. Punkty nie mogà byç wymienione na gotówk´.
9. Uczestnik mo˝e uzyskaç informacje o Stanie Punktów Uczestnika poprzez wybranie zak∏adki „Twoje punkty”
dost´pnej dla zalogowanych u˝ytkowników.
V. WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY
1. Punkty zgromadzone na Koncie Uczestnika mogà byç wymienione przez Uczestnika wy∏àcznie na Nagrody
przedstawione w Sklepie na stronie internetowej www.youcandrive.pl.
2. W celu otrzymania nagrody Uczestnik zobowiàzany wybraç interesujàcà go Nagrod´ ze Sklepu znajdujàcego si´ na
stronie Zarzàdzajàcego Programem i dokonaç jej zakupu. WartoÊç punktowa Nagrody musi byç mniejsza lub równa
sumie zgromadzonych punktów przez Uczestnika.
3. Z chwilà z∏o˝enia zamówienia na Nagrod´ liczba Punktów odpowiadajàca zamówionej Nagrodzie, wskazana
w Katalogu Nagród, zostaje odj´ta ze Stanu Punktów Uczestnika.
4. Warunkiem nabycia praw do Nagrody jest dokonanie zakupu Ubezpieczenia znajdujàcego si´ w ofercie
Zarzàdzajàcego Programem przez Poleconego Klienta z u˝yciem kodu promocyjnego otrzymanego od Klienta You
Can Drive w okresie trwania programu ‘Poleç nas’.
5. Warunkiem Wydania nagrody przez Zarzàdzajàcego Programem jest brak zaleg∏oÊci w p∏atnoÊciach za zakupione
Ubezpieczenia przez Klienta You Can Drive.
6. Zamówionej Nagrody nie mo˝na zwróciç, ani wymieniç na innà.
7. Zarzàdzajàcy Programem zapewni dostarczenie Nagrody o ile to mo˝liwe w ciàgu 45 dni kalendarzowych od daty
z∏o˝enia zamówienia na Nagrod´ przez Uczestnika. Zarzàdzajàcy Programem nie ponosi odpowiedzialnoÊci za
opóênienie w dostawie wys∏anej przez niego Nagrody, wynik∏e z przyczyn od niego niezale˝nych. W przypadku, gdy
Zarzàdzajàcy Programem posiada dowód dwukrotnej próby dor´czenia Nagrody do Uczestnika na adres Uczestnika
znajdujàcy si´ w Bazie Danych, ponowne wys∏anie Nagrody mo˝e nastàpiç na koszt Uczestnika. W celu uzyskania
informacji o sposobie p∏atnoÊci za koszt wysy∏ki Nagrody Klient You Can Drive powinien zg∏osiç takà informacje
poprzez formularz kontaktowy znajdujàcy si´ na stronie Zarzàdzajàcego Programem. Uczestnik traci prawo do
Nagrody, je˝eli nie odbierze jej w terminie 3 miesi´cy od dnia z∏o˝enia zamówienia na Nagrod´.
8. Warunkiem dostarczenia Nagrody jest jej dost´pnoÊç. Zarzàdzajàcy Programem zastrzega sobie prawo zmiany
terminu dostawy w przypadku tymczasowego braku Nagrody spowodowanego przyczynami niezale˝nymi od
Zarzàdzajàcego Programem.
9. Nagroda zamówiona przez Uczestnika b´dzie dostarczona na adres podany przez Uczestnika podczas rejestracji
konta w serwisie www.youcandrive.pl.
10. Uczestnik jest zobowiàzany do zastosowania si´ do zasad i warunków obowiàzujàcych u dostawcy Nagród,
w szczególnoÊci w odniesieniu do Nagród wymagajàcych rezerwacji z wyprzedzeniem oraz wszelkich ograniczeƒ
lub op∏at zwiàzanych z realizacjà, odwo∏aniem lub zmianà takiej rezerwacji.
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VI. NAGRODY
1. Uczestnik jest uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody, z zachowaniem zasad wymiany
Punktów na Nagrody zawartych w niniejszym Regulaminie Programu, od momentu naliczenia Punktów na Koncie
Uczestnika, o ile zgromadzi∏ on wystarczajàcà iloÊç Punktów.
2. Obowiàzki i odpowiedzialnoÊç Zarzàdzajàcego Programem zwiàzane z Nagrodami ograniczajà si´ do zapewnienia
dostawy lub mo˝liwoÊci odbioru Nagrody na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie Programu.
Zarzàdzajàcy Programem nie ponosi odpowiedzialnoÊci z tytu∏u gwarancji i r´kojmi za wady Nagród oraz z tytu∏u
niew∏aÊciwego Êwiadczenia Nagrody przez podmiot trzeci.
3. W przypadku wad technicznych Nagrody, która podlega gwarancji, Uczestnik korzysta z praw przewidzianych
w karcie gwarancyjnej do∏àczonej do Nagrody. Korzystanie z gwarancji podlega ograniczeniom okreÊlonym w karcie
gwarancyjnej.
4. W przypadku stwierdzenia widocznego uszkodzenia Nagrody Uczestnik powinien niezw∏ocznie zg∏osiç ten fakt
pracownikowi firmy kurierskiej lub poczty dostarczajàcemu przesy∏k´ i poprosiç o sporzàdzenie protoko∏u szkody.
5. Protokó∏, o którym mowa w pkt. 4 jest podstawà rozpatrzenia ewentualnych reklamacji przez Zarzàdzajàcego
Programem lub upowa˝niony przez niego podmiot.
6. Zarzàdzajàcy Programem zastrzega, ˝e informacje o Nagrodach prezentowane w Sklepie internetowym wskazujà
wy∏àcznie na rodzaj Nagrody i nie stanowià oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
7. Z uwzgl´dnieniem ust 12 niniejszego paragrafu Zarzàdzajàcy Programem zastrzega sobie prawo do uaktualniania,
w ka˝dym czasie Katalogu Nagród, w tym usuwania dotychczasowych i wprowadzania nowych Nagród oraz zmiany
rodzajów i wartoÊci punktowych Nagród bez podawania przyczyny
8. Zarzàdzajàcy Programem zachowuje mo˝liwoÊç udost´pniania za punkty innych produktów, nie figurujàcych
w Sklepie internetowym, a obj´tych promocjà. Ma tak˝e prawo prowadziç promocje zwiàzane ze sprzeda˝à
okreÊlonych towarów lub us∏ug, w ramach których punkty mogà byç wymieniane na rabaty na towary lub us∏ugi
obj´te promocjà. O warunkach takich akcji informuje on Uczestników na stronach internetowych lub
w bezpoÊredniej korespondencji.
9. Zdj´cia, parametry i opisy produktów uj´te w Katalogu Nagród majà charakter wy∏àcznie informacyjny.
10. Zarzàdzajàcy Programem nie gwarantuje, ˝e zdj´cia, parametry i opisy produktów uj´te w Katalogu Nagród sà
dok∏adne, kompletne i aktualne. W rzeczywistoÊci produkty mogà ró˝niç si´ od ich opisu i zdj´cia zamieszczonego
w Katalogu Nagród z uwagi na powsta∏e zmiany technologiczne, zmiany na rynku produktu oraz zmiany w zakresie
regulacji prawnych.
11. IloÊç nagród danego rodzaju jest ograniczona. Zarzàdzajàcy Programem zastrzega sobie prawo do zastàpienia
zamówionego produktu innym podobnym, jak równie˝ wycofania produktu z Katalogu Nagród.
12. WartoÊç produktów wyra˝ona w punktach w wyjàtkowych przypadkach mo˝e ulec zmianie.
13. W przypadku, gdy jednorazowa wartoÊç Nagród uzyskanych w Programie nie przekroczy kwoty okreÊlonej
w odr´bnych przepisach, wartoÊç Nagród podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób
fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz 176 ze zmianami). W sytuacji, gdy jednorazowa wartoÊç Nagród przekracza kwot´
zwolnionà, Operator przed wydaniem Nagrody pobiera od Uczestnika Programu 10 % podatek.
VII. UTRATA STATUSU UCZESTNIKA
1. Zarzàdzajàcy Programem zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakoƒczenia Programu „Poleç nas” w ka˝dym
momencie, za uprzednim zawiadomieniem, ze skutkiem nast´pujàcym po 30 dniach kalendarzowych.
2. Uczestnik b´dzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Nagrody w terminie 30 dni kalendarzowych od
daty wys∏ania przez Zarzàdzajàcego Programem zawiadomienia o zawieszeniu lub zakoƒczeniu Programu „Poleç
nas”. Po up∏ywie powy˝szego terminu Uczestnik nie b´dzie uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na
Nagrody.
3. Zarzàdzajàcy programem ma bezwarunkowe prawo wykluczenia z Programu Uczestnika, który zdoby∏ punkty
w sposób niezgodny z Regulaminem lub uniewa˝nienia ca∏oÊci lub cz´Êci zgromadzonych Punktów.
4. Uczestnik mo˝e w ka˝dym czasie zrezygnowaç z uczestnictwa w Programie bez ponoszenia jakichkolwiek z tym
zwiàzanych kosztów. Rezygnacja z uczestnictwa w Programie odbywa si´ na zasadach okreÊlonych w § 19
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Regulaminu Âwiadczenia Us∏ug Drogà Elektronicznà dost´pnego w serwisie www.youcandrive.pl. Uczestnik mo˝e
w okresie wypowiedzenia, najpóêniej w ostatnim jego dniu, dokonaç wymiany zgromadzonych punktów na
Nagrody. Po up∏ywie okresu wypowiedzenia Uczestnik nie b´dzie uprawniony do wymiany zgromadzonych
Punktów na Nagrody.
VIII. POSTANOWIENIA KO¡COWE
1. Reklamacje w zakresie liczby Punktów naliczonych na Koncie Uczestnika nale˝y przes∏aç za poÊrednictwem
formularza kontaktowego zawartego na stronie www.youcandrive.pl wybierajàc z rozwijalnej listy tematów pozycj´
„Skarga/reklamacja”. Uczestnik Programu mo˝e zg∏osiç reklamacj´ do 90 dni kalendarzowych od daty przyznania
Punktów. Reklamacje rozpatrywane sà przez Zarzàdzajàcego Programem w terminie 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania reklamacji.
2. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu Programu Zarzàdzajàcy Programem ka˝dorazowo
zawiadomi Uczestnika o tych zmianach za poÊrednictwem strony internetowej www.youcandrive.pl.
3. Prawem w∏aÊciwym dla sporów wynikajàcych z udzia∏u w niniejszym Programie sà przepisy prawa polskiego.
J´zykiem obowiàzujàcym jest j´zyk polski.
4. Sàdem w∏aÊciwym dla rozstrzygania ewentualnych sporów jest Sàd powszechny wed∏ug w∏aÊciwoÊci ogólnej.
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