
Regulamin określający warunki promocji „Bon na start” 

§ 1 

Postanowienia wstępne 

1. Niniejszy Regulamin określający warunki promocji (zwany dalej „Regulamin”) opisuje 

założenia, warunki przystąpienia oraz zasady korzystania z programu otrzymania nagrody 

promocji  (zwanej dalej „Promocją”), w ramach skutecznie zawartej umowy ubezpieczenia 

oferowanej przez firmę Kumala sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Henryka Sienkiewicza 

85/87/8, 90-057 Łódź, numer NIP: 7252312292, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w 

Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000922443. 

2. W Promocji mogą brać udział Uczestnicy Programu, którzy w okresie od dnia --- do dnia --- 

zawrą za pośrednictwem Organizatora promocji umowę ubezpieczenia lub o zakup produktu 

ubezpieczeniowego, zaakceptują niniejszy Regulamin oraz spełnią inne warunki przewidziane 

w niniejszym Regulaminie. 

3. Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do umowy głównej zawartej z Organizatorem 

Promocji. 

 

§ 2 

Definicje 

Użyte poniżej określenia oznaczają: 

Organizator promocji - Kumala sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Henryka Sienkiewicza 

85/87/8, 90-057 Łódź, numer NIP: 7252312292, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, 

XX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000922443. 



Uczestnik promocji - osoby fizyczne, prawne lub jednostki samorządu terytorialnego 

nieposiadająca osobowości prawnej, prowadzące działalność na podstawie wpisu do ewidencji 

prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia 

odpowiedniego typu publicznych oraz prywatnych szkół i placówek, która korzysta z usług 

świadczonych przez Organizatora Promocji. 

Nagroda promocji – jednorazowa premia lojalnościowa w postaci bonu/karty podarunkowej 

do wykorzystania w punktach handlowych Partnerów Handlowych Organizatora wyrażona 

w danej kwocie pieniężnej w wysokości określonej w § 6 pkt.1. Regulaminu i wypłacana 

Uczestnikowi na warunkach opisanych w Regulaminie. 

Promocja - program uprawniający do otrzymania nagrody promocyjnej określonej na zasadach 

niniejszego regulaminu. 

Realizator bonu - zwany też jako punkt handlowy (stacjonarny lub internetowy), u którego można 

zrealizować otrzymaną kartę podarunkową na zasadach i w trybie określonym bezpośrednio 

przez danego przedsiębiorcę będącego realizatorem bonu. 

Termin zakupu – termin wysłania zamówienia na serwer sklepu internetowego należącego 

do Punktu Handlowego lub dokonania zakupu w Punkcie Handlowym, wskazaną na dowodzie 

zakupu. 

 

  

§ 3 

Zasady ogólne 

1. Celem Promocji jest wypromowanie na rynku usług oferowanych przez Organizatora, 

polegających w szczególności na pośrednictwie zawierania umów ubezpieczenia 

oraz pośrednictwie w zakupie produktów ubezpieczeniowych. 



2. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikom, którzy spełnili łącznie warunki 

określone w Regulaminie, nagrody rzeczowej w postaci bonu/karty podarunkowej 

do wykorzystania w punktach handlowych Realizatora bonu. 

3. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Promocja jest prowadzona w okresie od 1 lipca 2022 roku do 1 września 2022 roku  . 

 

 

§ 4. 

Warunki przystąpienia do promocji 

1. Niniejsza promocja jest świadczona przez spółkę Kumala sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, 

adres: ul. Henryka Sienkiewicza 85/87/8, 90-057 Łódź, numer NIP: 7252312292, wpisaną 

do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 

przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy, 

pod numerem KRS 0000922443, reprezentowaną przez Dominika Kumalę, zwaną dalej 

Organizatorem. 

2. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne, prawne lub jednostki samorządu 

terytorialnego nieposiadająca osobowości prawnej, prowadzące działalność na podstawie 

wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną 

do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych oraz prywatnych szkół i placówek. 

3. Do skorzystania z Promocji niezbędne jest skuteczne zawarcie umowy ubezpieczenia 

bądź zakupu produktu ubezpieczeniowego za pośrednictwem Organizatora. 

4. Uczestnik przystępując do Promocji akceptuje oraz wyraża zgodę na przestrzeganie zasad 

niniejszego regulaminu. Regulamin Programu jest prawnie wiążącą umową między 

Uczestnikiem a Organizatorem. 

 



 

§ 5 

Zasady działania promocji 

1. W celu uzyskania nagrody należy zawrzeć za pośrednictwem Organizatora umowę 

o ubezpieczenie lub o sprzedaż produktu ubezpieczeniowego oraz zadeklarować 

chęć uczestnictwa w promocji poprzez akceptację niniejszego Regulaminu. 

2. Akceptacja niniejszego regulaminu nastąpić może w formie pisemnej jak również poprzez 

potwierdzenie formularza z akceptacją i potwierdzeniem SMS lub przez program 

do podpisywania umów Autenti. 

3. Nagroda przyznawana jest jednorazowo w postaci bonu/karty podarunkowej do wykorzystania 

w punktach handlowych Realizatorów bonu w danej kwocie pieniężnej w wysokości: 

5% od sumy ubezpieczenia 

4. Przedmiotowe nagrody w ramach Promocji będą wydawane w związku ze skorzystaniem przez 

klienta z usług oferowanych przez spółkę. 

5. Wydanie bonu/karty podarunkowej nastąpi w formie papierowej bądź elektronicznej 

w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia lub umowy o zakup produktu 

ubezpieczeniowego za pośrednictwem Organizatora. 

6. Realizacja bonu/karty podarunkowej (zakup towarów/usług oferowanych czy świadczonych 

przez Realizatora bonu) nastąpi na zasadach określonych bezpośrednio w regulaminie 

Realizatora bonu, którego bon/kartę podarunkową Uczestnik otrzymał. 

7. Wszelkie reklamacje związane bezpośrednio z realizacją bonu/karty podarunkowej należy 

zgłaszać bezpośrednio u Realizatora bonu. 

8. W przypadku odstąpienia umowy ubezpieczenia lub umowy o zakup produktu 

ubezpieczeniowego zawartej za pośrednictwem Organizatora na odległość, Uczestnik 

zobowiązuje się do zwrotu Organizatorowi środków otrzymanych w ramach niniejszej 

promocji lub ich pieniężnej równowartości. 

 



§ 6 

Siła wyższa 

1.  Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

postanowień niniejszego Regulaminu będące następstwem jakichkolwiek okoliczności noszących 

znamiona siły wyższej tj. okoliczności, za które żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, 

które są niezależne od Stron i nie mogły zostać przez Strony przewidziane, nawet pomimo 

zachowania należytej staranności, w tym w szczególności: powodzi, pożaru, awarii sieci 

telekomunikacyjnych, awarii systemów informatycznych operatorów GSM, niepoprawnego 

przesyłu sygnału w sieciach trzecich, strajku generalnego, walk wewnętrznych w kraju, trzęsienia 

ziemi, epidemii, innych zdarzeń elementarnych sił przyrody. 

 

§ 7 

Postanowienia końcowe 

1. Wszystkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod 

rygorem nieważności. 

2. Do wszystkich spraw nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy 

powszechnie obowiązujące w tym w szczególności przepisy kodeksu cywilnego. 

3. Wszystkie ewentualne sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, 

a w razie gdy porozumienia takiego nie da się osiągnąć, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy 

miejscowo dla siedziby Organizatora. 


