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Regulamin świadczenia darmowego ubezpieczenia od następstw 

nieszczęśliwych wypadków 

 

PROFIKA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KRS 0000446370, NIP 

5272688533 ul. JANA KAZIMIERZA, nr 60, lok. 108, WARSZAWA, 01248 WARSZAWA działając jako 

broker ubezpieczeniowy chcąc zapewnić uczestnikom dostęp do nieodpłatnego ubezpieczenia od 

następstw nieszczęśliwych wypadków sporządza niniejszy regulamin.  

 

§1 

Przedmiot regulaminu 

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad objęcia Uczestników Projektu nieodpłatnym 

ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

2. Ilekroć́ w Regulaminie jest mowa o: 

1) Organizatorze - rozumie się przez to PROFIKA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, KRS 0000446370, NIP 5272688533 ul. Jana 

Kazimierza 60/108, 01248 Warszawa; 

2) Danych kontaktowych - rozumie się przez to imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, adres 

do korespondencji, data urodzenia lub numer PESEL Uczestnika; 

3) Danych osobowych - rozumie się przez to imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, adres do 

korespondencji, data urodzenia lub numer PESEL Uczestnika; 

4) Ubezpieczycielu – rozumienie się przez to "COMPENSA TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ SPÓŁKA 

AKCYJNA VIENNA INSURANCE GROUP" zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod 

numerem 0000006691 z siedzibą w Warszawie; 

5) Ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków/polisie NNW  rozumie się przez to 

ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oferowane przez Ubezpieczyciela, na 

warunkach wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz dokumencie 
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zawierającym informacje o produkcie ubezpieczeniowym, które stanowią załącznik numer 1 

do Regulaminu; 

6) Regulaminie -  rozumie się przez to niniejszy regulamin; 

7) Uczestniku - rozumie się przez to pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do 

czynności prawnych, zamieszkałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zatrudnione są na 

stanowiskach: pracowników biurowych, urzędników, księgowych, a także działające w branży 

transportowej i budowlanej, które wyraziły zgody stanowiące załącznik numer 2 do niniejszej 

umowy oraz nie cofnęły tych zgód do czasu objęcia ubezpieczeniem od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, będące konsumentami e będącą konsumentem w rozumieniu art. 

221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny; 

8) Program - rozumie się przez to akcję promocyjną polegająca na objęciu, przez czas trwania 

akcji promocyjnej, nieodpłatnym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków  

Uczestników Projektu, którzy wyrazili zgody stanowiące załącznik numer 2 do niniejszego 

Regulaminu; 

3. Dopuszcza się ̨ możliwość́ uczestnictwa w Programie innych osób niż wymienione w ust. 2 pkt 6) za 

odpłatnością̨ dokonaną po cenach wskazanych przez Ubezpieczyciela.  

4. Przystąpienie Uczestnika do Programu oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu. 

 

§2 

Warunki i sposób realizacji świadczeń́ w ramach Programu 

1. Ubezpieczyciel świadczy usługi w zakresie ubezpieczenia osób fizycznych od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, w tym także w ramach Programu Uczestnikom, którzy wyrazili zgody 

marketingowe stanowiące załącznik numer 2 do Regulaminu.  

2. Program zostaje wprowadzony na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem pkt. 8.  

3. Organizator przewiduje zakup Polis NNW na rzecz Uczestników. W ramach programu możliwy jest 

jednorazowy zakup polisy NNW na rzecz danego Uczestnika. 
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4. Polisa NNW zawierana jest z Ubezpieczycielem na warunkach określonych przez Ubezpieczyciela w 

Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia oraz dokumencie zawierającym informacje o produkcie 

ubezpieczeniowym, które stanowią załącznik numer 1 do Regulaminu 

5. W ramach Programu oferowana jest możliwość zawarcia Polisy NNW tylko w jednym wariancie na 

okres nie dłuższy niż 14 dni. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z zakresem świadczeń oraz 

odpowiednimi sumami ubezpieczenia oferowanymi w ramach Polisy NNW przed jej zawarciem. 

6. Warunkiem zawarcia polisy NNW na rzecz Uczestnika przez Organizatora jest przekazanie przez 

Uczestnika niezbędnych danych osobowych tj.: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu, adres do 

korespondencji, data urodzenia lub numer PESEL Uczestnika. 

7. Wszystkie obowiązki Uczestnika związane z zapłatą składki z tytułu Polisy NNW, o której mowa w 

pkt. 5 przejmuje Organizator. 

8. Organizator w każdym czasie może zakończyć realizację Programu, po upływie 14 dni od dnia 

powiadomienia o zakończeniu realizacji Programu na stronie internetowej Organizatora. 

9. W związku z rezygnacją z realizacji Programu przez Organizatora, Uczestnikom nie przysługują z 

tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Organizatora.  

§3 

Prawa i obowiązki Uczestników 

1. Wyrażenie przez Uczestnika zgody na przesyłanie informacji marketingowych przez Profika Broker 

Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie, wskazanych w załączniku numer 2 do Regulaminu i przetwarzanie 

Danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek konieczny dla uzyskania w ramach 

Programu nieodpłatnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, o którym mowa w 

§ 2 pkt. 5 Regulaminu.  

2. Wzięcie przez Uczestnika udziału w Programie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika 

zgód, o których mowa w pkt. 1. Udzielenie zgód marketingowych będzie dodatkowo dokumentowane 

poprzez wypełnienie przez Uczestnika formularza stanowiącego załącznik numer 2 do Regulaminu 

oraz przekazanie go Organizatorowi. 

3. Zgody, o których mowa w niniejszym paragrafie mogą być cofnięte w każdym czasie. Z dniem 

cofnięcia zgody wygasa po stronie Organizatora obowiązek opłacenia składki za nieodpłatne 
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ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków zawarte pomiędzy Uczestnikiem, a 

Ubezpieczycielem w ramach Programu stosownie do § 2 ust. 5, co nie wymaga dodatkowego 

oświadczenia złożonego Uczestnikowi.  

4. Uczestnik ma obowiązek każdorazowo aktualizować swoje dane osobowe, a także dane kontaktowe 

w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany.  

5. Każdorazowo zmiana danych, o których mowa w ust. 4 winna zostać zgłoszona w formie 

wiadomości email na adres email: zycie@profika.pl 

6. Uczestnik wyrażając zgody wskazane w załączniku numer 2 do Regulaminu oświadcza, iż zapoznał 

się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oraz dokumentem zawierającym informacje o produkcie 

ubezpieczeniowym i akceptuje te warunki.  

7. Uczestnik przystępując do Programu potwierdza, że Polisa NNW spełnia jego oczekiwania odnośnie 

ochrony ubezpieczeniowej. W przypadku, gdy oferowana w ramach Programu Polisa NNW nie spełnia 

potrzeb ubezpieczeniowych Uczestnika, powinien on zrezygnować z udziału w Programie. 

§4 

Prawa i obowiązki Organizatora 

1. Organizator jest obowiązany informować osoby spełniające warunki udziału w Programie o 

możliwości przystąpienia do Programu za pośrednictwem jego strony internetowej pod adresem: 

https://www.profika.pl oraz innych działań informacyjnych. 

2. Organizator jest obowiązany każdorazowo informować Uczestników o zmianach w niniejszym 

Regulaminie. Zmiany w Regulaminie zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatora i 

wchodzą w życie w ciągu 14 dni od dnia ich ogłoszenia. 

3. Organizator ma obowiązek dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia Uczestnika najpóźniej w ciągu 14 

od dnia przekazania przez Uczestnika danych kontaktowych oraz przekazania Organizatorowi 

podpisanych zgód stanowiących załącznik numer 2 do Regulaminu.  

 

§5 

Wyłącznie odpowiedzialności Organizatora 

1. Organizator nie odpowiada za rozpoznawanie zgłoszonych przez Uczestników szkód z Polisy NNW. 

https://www.profika.pl/
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2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej względem Uczestnika za roszczenia 

niespełnione przez Ubezpieczyciela.  

 

§6 

Zgłoszenia szkody 

1. Zgłoszenia szkód objętych NNW dokonuje się bezpośrednio u Ubezpieczyciela w sposób określony 

przez Ubezpieczyciela. 

2. Organizator nie uczestniczy w rozpatrywaniu zgłoszonych szkód. 

3. Zgłaszanie szkód do Organizatora nie będzie wywoływać skutków prawnych. 

4. Organizator nie odpowiada za procedurę rozpatrywania zgłoszeń przez Ubezpieczyciela. 

5. Organizator nie odpowiada za wynik rozpatrywania zgłoszeń przez Ubezpieczyciela. 

 

§7 

Przetwarzanie danych osobowych 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 - 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej RODO), PROFIKA BROKER 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ informuje, że: 

2. PROFIKA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest Administratorem danych 

osobowych Uczestnika przekazanych w związku z Programem;  

3.  Dane kontaktowe Administratora e-mail: zycie@profila.pl 

4.  Podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy krajowe dotyczące ochrony danych 

osobowych oraz RODO. 

5. Dane Uczestników Programu są przetwarzane, w zakresie umożliwiającym identyfikację i realizację 

poniższych celów: 

a) zawarcia Polisy NNW z Uczestnikiem Programu, na zasadach określonych w Regulaminie. W celu 

zawarcia polisy NNW dane zostaną przekazane Ubezpieczycielowi oraz Profika Broker Sp z o.o. z 
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siedzibą w Warszawie, Jana Kazimierza 60/108, 01-248 Warszawa, NIP: 527-268-85-33, REGON: 

146486140, KRS: 0000446370. 

b) jako administrator danych możemy także przetwarzać dane Uczestników Programu w celach 

marketingowych – prowadzimy działania analityczne z wykorzystaniem danych oraz dokonujemy ich 

profilowania; pozwala nam to lepiej poznać oczekiwania naszych klientów, oceniać jakość oraz 

efektywność naszych działań, 

c) realizacji innych obowiązków prawnych nałożonych na nas przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa, np. prawa podatkowego czy przepisów dotyczących rozpatrywania reklamacji 

przez podmioty rynku finansowego. 

6. Dane Uczestników Programu są przetwarzane przez okres trwania Programu a po jej zakończeniu 

przez okres konieczny do upłynięcia terminów wskazanych w obowiązujących przepisach prawa (np. 

w ramach ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej). Dane w celach marketingowych 

są przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu. 

7.  Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do: żądania od Administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienie skargi do organu 

nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy RODO. 

8.  Prawa wskazane w pkt 7 można zrealizować kierując korespondencję na adres PROFIKA BROKER 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. JANA KAZIMIERZA, nr 60, lok. 108, WARSZAWA, 

01248 WARSZAWA  lub drogą elektroniczną na adres email: zycie@profika.pl. Administrator zrealizuje 

wskazane prawa, jeśli nie będą istniały okoliczności uprawniające Administratora do ich przetwarzania 

o czym zostanie poinformowana osoba, której dane dotyczą.  

8.  Dane osobowe Uczestnika, który zgłosi się do Udziału w Programie będą przekazywane 

podmiotom współpracującym tj. Ubezpieczycielowi oraz Profika Broker Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na co Uczestnik wyraża zgodę biorąc udział w 

Programie. Dane osobowe do Ubezpieczyciela przekazywane będą w celu zawarcia polisy NNW, a do 

Profika Broker Sp. z o.o. w celu zawarcia polisy NNW oraz w celach marketingowych. 

mailto:zycie@profika.pl
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9.  Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Programie. 

 

§8 

Reklamacje 

1. Reklamacje dotyczące zasad organizacji Promocji należy kierować do organizatora Promocji tj. 

Profika Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000446370, NIP 5272688533 ul. Jana 

Kazimierza 60, lok. 108, 01248 Warszawa. Reklamacje takie będą rozpatrywane według zasad 

określonych w niniejszym punkcie. 

2. Reklamacje dotyczące Polisy NNW i jej realizacji, należy kierować do Ubezpieczyciela zgodnie z 

zasadami określonymi przez Ubezpieczyciela. 

3. Klient ma prawo do wniesienia reklamacji do Organizatora zawierającej zastrzeżenia dotyczące 

niniejszej Promocji. Reklamacja może być złożona: 

a) w formie pisemnej na adres: Profika Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Jana 

Kazimierza 60, lok. 108, 01248 Warszawa 

b) w formie elektronicznej na adres email: reklamacje@profika.pl 

4. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich 

otrzymania. 

5. Organizator powiadomi o rozpatrzeniu reklamacji w formie pisemnej, wysyłając odpowiedź 

przesyłką Pocztową na adres wskazany w reklamacji. 

 

§11 

Postanowienia końcowe 

1. Kontakt z Organizatorem w sprawie realizacji projektu możliwy jest pod adresem email: 

zycie@profika.pl 

2. Kontakt w sprawie zawarcia polisy NNW oraz wykonania praw i obowiązków Organizatora 

wynikających z Regulaminu, możliwy jest pod adresem email: zycie@profika.pl 

3. Załącznik numer 1 oraz załącznik numer 2 stanowią integralną część niniejszego Regulaminu. 

mailto:zycie@profika.pl
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4. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień Użytkowników będących 

konsumentami, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

5. Wszelkie informacje związane z korzystaniem z Programu można otrzymać pisząc na adres e-mail: 

zycie@profika.pl 

6. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie oraz do 

wcześniejszego zakończenia Programu z ważnych przyczyn. Informacja o dokonanych zmianach bądź 

odpowiednio o wcześniejszym zakończeniu Akcji zostanie umieszczona na stronie 

https://www.profika.pl z odpowiednim wyprzedzeniem, wynoszącym co najmniej 14 dni przed 

planowaną zmianą bądź odpowiednio zakończeniem Programu. Zmiany warunków Programu ani 

wcześniejsze zakończenie Programu nie naruszają praw nabytych przez Uczestników. Przystąpienie 

Uczestnika do Programu oznacza zgodę na warunki niniejszego Regulaminu. 

7. Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają wyłącznie charakter 

informacyjny. Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu. 

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Ewentualne spory wynikające ze skorzystania przez Uczestnika z Promocji, po zakończeniu 

postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Uczestnika. 

10. Niniejszy Regulamin nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.02.2023 roku. 

12. Niniejszy Regulamin oraz jego zmiany zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez stronę 

internetową Organizatora. 

 

Załączniki: 

 

Załącznik numer 1- Ogólne Warunki Ubezpieczenia oraz dokumencie zawierającym informacje o 

produkcie ubezpieczeniowym 

Załącznik numer 2- zgoda na przesyłanie informacji marketingowych  

  

mailto:zycie@profika.pl
https://www.profika.pl/
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Załącznik numer 2  

……………………………., …………….. 2023 r.  

Dane uczestnika   

…………………………… 

…………………………… 

…………………………… 

 

Zgoda na przesyłanie informacji marketingowych i przetwarzanie danych osobowych  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROFIKA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie moich danych w postaci imię, nazwisko, adres adres 

do korespondencji w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług 

oferowanych przez PROFIKA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 

Warszawie za pomocą wiadomości listownych. 

…………………………. 

Podpis uczestnika  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PROFIKA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie moich danych w postaci adresu poczty elektronicznej 

w celu przesyłania mi informacji marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez 

PROFIKA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

…………………………. 

Podpis uczestnika 

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci podanego przeze mnie numeru 

telefonu przez PROFIKA BROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w 

Warszawie w celu prowadzenia działań marketingowych  przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo 

telekomunikacyjne. 

…………………………. 

Podpis uczestnika 

 


