
Regulamin Akcji promocyjnej „Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych 

Beesafe z dodatkowymi 20 punktami” 

 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy Regulamin Akcji Promocyjnej (dalej jako: „Regulamin”) określa warunki, zasady i sposób 

przeprowadzenia Akcji Promocyjnej pod nazwą: „Sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych Beesafe  

z  dodatkowymi 20 punktami lojalnościowymi” (dalej, jako: „Akcja Promocyjna”). 

2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest Beesafe Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 

162, 02-342 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000824339, NIP 7010961673, REGON: 385068070, 

wysokość kapitału zakładowego 18 340 000,00 zł.  Beesafe Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie posiada 

status agenta ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru pośredników ubezpieczeniowych 

prowadzonego przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w Warszawie, przy ul. 

Pięknej 20, 00-549 Warszawa pod numerem  RPU 11246601/A. Działając jako agent ubezpieczeniowy 

Beesafe Sp. z o. o. zawiera umowy ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela (Compensa 

Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie), z którym zawarł 

stosowne umowy. Organizator Akcji Promocyjnej będzie w dalszej części Regulaminu zwany także: 

„Beesafe”. 

3. Partnerem Akcji Promocyjnej jest Aon Polska Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Aleje 

Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XI I Wydział 

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000052652, posiadającą NIP: 

5252170885, REGON: 016299564, o kapitale zakładowym 4 700 000,00 zł opłaconym w całości, 

posiadającym status agenta ubezpieczeniowego wpisanego do rejestru pośredników 

ubezpieczeniowych prowadzonego przez organ nadzoru – Komisję Nadzoru Finansowego z siedzibą w 

Warszawie, przy ul. Pięknej 20, 00-549 Warszawa pod numerem 11125945/A, będącym multiagentem 

ubezpieczeniowym. Działając jako agent ubezpieczeniowy Aon Polska Services Sp. z o. o. prowadzi 

dystrybucję ubezpieczeń w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela (Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń 



S.A. Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie), z którym zawarł stosowne umowy. Partner Akcji 

Promocyjnej będzie w dalszej części Regulaminu zwany także: „APS”.  

4. Akcja Promocyjna  dotyczy ubezpieczeń sprzedawanych za pośrednictwem   Aon Polska Services  i 

Beesafe i  polega na przyznaniu określonym w niniejszym Regulaminie osobom, zawierającym umowę 

ubezpieczenia na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie specjalnego bonusu („Uczestnicy Akcji 

Promocyjnej”). Bonus ten, może być przyznany w określonych przypadkach i na zasadach określonych 

w niniejszym Regulaminie. Akcja Promocyjna jest częścią programu lojalnościowego (dalej, jako: 

„Program lojalnościowy”) organizowanego przez Beesafe, umożliwiającego zbieranie punktów oraz 

wymianę punktów na nagrody, którego Regulamin (dalej, jako: „Regulamin Programu 

lojalnościowego”) umieszczono na stronach www.agencja.aon.pl oraz  https://beesafe.pl/regulamin-

programu-lojalnosciowego. Osoba przystępująca do Akcji Promocyjnej w pełni akceptuje wszelkie 

zasady Programu lojalnościowego, opisane w Regulaminie Programu lojalnościowego, a mające  

zastosowanie do bonusu przyznawanego na podstawie niniejszego Regulaminu, o którym mowa 

szczegółowo w § 3 Regulaminu.  

5. Niniejszy Regulamin jest wiążący dla Organizatora, Uczestników Akcji Promocyjnej oraz reguluje 

zasady i warunki uczestnictwa w Akcji Promocyjnej, prawa i obowiązki Organizatora oraz prawa  

i obowiązki Uczestników Akcji Promocyjnej. Regulamin jest także regulaminem, o którym mowa w art. 

8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.  

Udział w Akcji Promocyjnej jest całkowicie bezpłatny i dobrowolny, jednak uzależniony od spełnienia 

wymogów, o których mowa w Regulaminie. 

Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna nieodpłatnie na stronie Organizatora: 

https://beesafe.pl/aon/?utm_source=aon&utm_medium=agent&utm_campaign=PL_Moto_OC_part

nership_O12021_lp-aon. Regulamin może być pozyskiwany, odtwarzany i utrwalany przez 

Uczestników Akcji Promocyjnej. Przystąpienie do Akcji Promocyjnej oznacza akceptację jej zasad 

przewidzianych w niniejszym Regulaminie.  

Rozpoczęcie korzystania z usług świadczonych na podstawie Regulaminu jest momentem zawarcia 

umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Stronami usługi świadczonej drogą elektroniczną są 

Organizator i Uczestnik Akcji Promocyjnej. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje 

rozwiązana z momentem zakończenia korzystania z usług świadczonych przez Organizatora. 

Do reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną stosuje się  postanowienia § 5 Regulaminu.   

Organizator zastrzega, że korzystanie z usług objętych Regulaminem może wiązać się ze standardowym 

ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Uczestnikom Akcji Promocyjnej 
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przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania, w szczególności  

w zakresie zachowania poufności haseł dostępowych oraz korzystania z bezpiecznego sprzętu  

i oprogramowania, minimalizującego narażenie na ataki hakerskie lub wyłudzanie danych.  

Organizator zapewnia działanie systemu teleinformatycznego, który umożliwia korzystanie z usługi 

świadczonej drogą elektroniczną, w sposób uniemożliwiający dostęp osób nieuprawnionych do treści 

przekazu składającego się na tę usługę.  

W celu skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu Uczestnik 

Akcji Promocyjnej musi zapewnić następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy ze 

stroną internetową: dostęp do sieci Internetowej, dostęp do witryn WWW, przeglądarka WWW 

(Explorer w wersji 8.0 lub wyższej, Google Chrome w wersji 13.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 

7.0.1 lub wyższej; Opera w wersji 11.0 lub wyższej; Safari w wersji 5.0 lub wyższej) oraz włączenie 

w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi Javascript i plików cookies; posiadać konto e-mail, i 

mieć możliwość odbierania wiadomości pocztą elektroniczną. Na stronie www.agencja.aon.pl oraz    

https://beesafe.pl/aon/?utm_source=aon&utm_medium=agent&utm_campaign=PL_Moto_OC_pilot

-Q12021_lp-aon mogą być wykorzystywane następujące technologie: Java, Javascript, Adobe Flash, 

XML, DHTML, cookies. 

Uczestnikowi Akcji Promocyjnej zakazuje się dostarczania jakichkolwiek treści bezprawnych z użyciem 

systemów i narzędzi przewidzianych niniejszym Regulaminem, ani w jakikolwiek inny sposób.§ 2  

Sposób przeprowadzania Akcji Promocyjnej i zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej  

1. Akcja Promocyjna będzie trwała w okresie od 22 marca 2021r. do 31 grudnia 2022 r. (dalej jako: 

„Okres Akcji Promocyjnej”). Akcja Promocyjna obowiązuje w ramach kampanii kierowanej do 

pracowników Aon Polska Sp z o.o., Aon Polska Services Sp z o.o. , Aon  Sp z o.o. oraz firm będących 

klientami  Aon Polska Sp z o.o.. 

2. Akcja promocyjna nie jest skierowana do posiadaczy pojazdów w leasingu, właścicieli motocykli 

oraz pojazdów o masie powyżej 3,5 tony.  

3. Akcja Promocyjna odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W Akcji Promocyjnej może wziąć 

udział każda osoba fizyczna (Uczestnik Akcji Promocyjnej) będąca pracownikiem jednej z firm, o 

których mowa w ust. 1 powyżej, która zgłosi swój udział w Akcji Promocyjnej i łącznie spełni 

następujące warunki: 

a) ukończyła 18 rok życia, 

b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  

http://www.agencja.aon.pl/


c) zaakceptowała postanowienia Regulaminu,  

oraz w Okresie Akcji Promocyjnej dokonała zawarcia jednej z wymienionych umów ubezpieczenia: OC, 

Autocasco, NNW, Ubezpieczenia bagażu, Ubezpieczenia akumulatora poprzez stronę  

www.agencja.aon.pl oraz 

https://beesafe.pl/aon/?utm_source=aon&utm_medium=agent&utm_campaign=PL_Moto_OC_part

nership_O12021_lp-aon, przy wykorzystaniu kalkulatora ubezpieczeń. Przez zawarcie umowy 

ubezpieczenia rozumie się dokonanie wszystkich, niezbędnych czynności koniecznych do zawarcia 

umowy ubezpieczenia w odniesieniu do polisy poprzez stronę internetową i pocztą elektroniczną, 

łącznie z opłaceniem składki ubezpieczeniowej za polisę on-line oraz nieodstąpienie od umowy 

ubezpieczenia. 

4. Prawo do bonusu za udział w Akcji Promocyjnej, o którym mowa w § 3 Regulaminu, powstaje z dniem 

potwierdzenia przez Organizatora, że składka ubezpieczeniowa należna za umowę  ubezpieczenia, 

została otrzymana i zaksięgowania przez Organizatora.  

 

§ 3 

Bonus 

1. Bonusem za udział w Akcji Promocyjnej (dalej, jako: „Bonus”) jest możliwość zdobycia przez 

Uczestnika Akcji Promocyjnej dodatkowych punktów do wykorzystania w ramach Programu 

lojalnościowego. Uczestnik Akcji Promocyjnej, po spełnieniu wymagań i warunków określonych  

w niniejszym Regulaminie oraz  Regulaminie Programu lojalnościowego, niezależnie od nagród 

przyznanych mu na zasadach opisanych w Regulaminie programu lojalnościowego, nabywa Bonus w 

postaci 20 dodatkowych punktów do wykorzystania w ramach Programu lojalnościowego (dalej, jako: 

„Dodatkowe 20 punktów”). Do Dodatkowych 20 punktów, w tym w szczególności prawa do odmowy 

przyznania Dodatkowych 20 punktów lub ich wycofania, w przypadku stosowania przez Klienta 

nadużyć lub bezprawnego działania, terminów ważności Dodatkowych 20 punktów, jak również 

wymiany Dodatkowych 20 punktów na nagrody oraz reklamacji związanych z uczestnictwem  

w Programie lojalnościowym,  zastosowanie mają zasady i warunki opisane  

w Regulaminie Programu lojalnościowego.  

2. Dodatkowe 20 punktów zostanie dodane na Konto Klienta, o którym mowa w Regulaminie 

Programu lojalnościowego  w terminie do 14 dni roboczych od momentu zawarcia umowy 

ubezpieczenia, o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu. Uczestnik Akcji Promocyjnej otrzyma 
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potwierdzenie przyznania Dodatkowych 20 punktów za pośrednictwem poczty elektronicznej na 

wskazany w trakcie zakupu polisy adres e-mail, wskazany podczas uzupełniania danych kontaktowych 

w trakcie zawierania umowy ubezpieczenia, o której mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu.  

3. Fundatorem Bonusu w Akcji Promocyjnej jest Organizator. Bonus nie podlega wymianie na 

ekwiwalent pieniężny lub na inny bonus.  

 

§4 

Prawa Organizatora 

1. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator Akcji Promocyjnej nie ponos i 

odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, zakłócenia lub przerwy związane z działaniem 

dostawców usług internetowych Uczestników Akcji Promocyjnej, które mogłyby mieć wpływ na 

wypełnienie warunków uczestnictwa w Akcji Promocyjnej. 

2. W przypadku zaistnienia siły wyższej, pozostającej poza racjonalną możliwością oddziaływania  

Organizatora, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania 

lub odwołania Akcji Promocyjnej. W takim przypadku Organizator  poinformuje Uczestników Akcji 

Promocyjnej na Stronie internetowej o powodach zaistniałych okoliczności i zmian dotyczących Akcji 

Promocyjnej. Odpowiedzialność Organizatora w przypadku wystąpienia siły wyższej jest wyłączona.   

 

§ 5 

Reklamacje 

1. Reklamacje Uczestników Akcji Promocyjnej związane z Akcją Promocyjną, powinny być 

przekazywane w formie elektronicznej serwis@beesafe.pl i zawierać w tytule maila określenie: 

„Reklamacja Aon- Beesafe”. 

2. Każda reklamacja powinna zawierać:  

 

a) imię i nazwisko Uczestnika Akcji Promocyjnej zgłaszającego reklamację;  

b) adres e-mail Uczestnika Akcji Promocyjnej zgłaszającego reklamację i numer telefonu;  

c) dokładny opis i powód reklamacji oraz 

d) wnioskowany sposób załatwienia reklamacji.  

mailto:serwis@beesafe.pl


3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną składającą się z przedstawicieli 

Organizatora. 

4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną w ciągu 14 dni roboczych od dnia 

otrzymania reklamacji. 

5. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Uczestnik Akcji Promocyjnej zgłaszający reklamację zostanie 

powiadomiony pocztą elektroniczną na adres, z którego wysłano reklamację lub inny adres e-mali 

wskazany w treści reklamacji jako adres, na który odpowiedź na reklamację powinna zostać przesłana. 

6. Niezależnie od zgłaszanej reklamacji, Uczestnikowi Akcji Promocyjnej przys ługuje pełne prawo do 

dochodzenia swoich roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

 

 

§ 6 

Postanowienia końcowe 

1. Jeśli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne 

lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie w którym 

to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone  

i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej mocy 

oraz są nadal wiążące i wykonalne. 

2. Uczestnikom Akcji Promocyjnej oprócz Bonusu przewidzianego Regulaminem, z zastrzeżeniem 

zasad opisanych w Regulaminie programu lojalnościowego, nie przysługuje żadne dodatkowe 

wynagrodzenie. 

3. W najszerzej dopuszczalnym przez prawo zakresie Organizator nie ponosi odpowiedzialności za 

niemożność wydania Bonusu z przyczyn leżących po stronie Uczestników Akcji Promocyjnej. 

4. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przed miejscowo i 

rzeczowo właściwym sądem. Organizator nie ponos i odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne 

powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem 

stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. Akcja 

Promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których 

wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych.  



5. Tytuły poszczególnych punktów niniejszego Regulaminu mają jedynie charakter porządkująco-

informacyjny i nie powinny stanowić podstawy do interpretowania jego treści.  

6. Regulamin obowiązuje od dnia …  do dnia zakończenia Akcji Promocyjnej.  

 


