Regulamin jesiennej promocji dla nowych klientów DAS
(dalej: Regulamin)
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji promocyjnej w związku z przeprowadzaną kampanią reklamową w internecie
(zwanej dalej „Promocją”) jest D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. (zwane dalej
„DAS” lub „Organizatorem”) z siedzibą w Warszawie 02-092, przy ul. Żwirki i Wigury 18A, spółka
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019094,
posiadająca numer NIP: 526-24-86-845, kapitał zakładowy 19 734 750,00 zł, w całości opłacony.
2. Niniejszym regulaminem Promocji, DAS udziela prawa do zniżek w składce za zawarcie umowy
ubezpieczenia ochrony prawnej z tytułu zgłoszenia się Uczestnika Promocji przez dedykowaną stronę
internetową www.dasubezpieczenia.pl lub przez profile społecznościowe Organizatora, na Facebooku:
https://www.facebook.com/das.tuop lub Instagramie: https://www.instagram.com/das_polska/.
3. Zniżki przewidziane niniejszym regulaminem obowiązują od dnia jego wejścia w życie tj. od 05.10.2020
r. do 15.11.2020 r. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu trwania Promocji. W takim
przypadku informacja o zmianach zostanie przekazana Uczestnikom za pośrednictwem strony
internetowej www.dasubezpieczenia.pl.
4. Promocja dotyczy nowych umów ubezpieczenia zawartych w okresie obowiązywania Regulaminu.
§ 2 Uczestnictwo w Promocji
1. Promocja skierowana jest do wszystkich osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej (zwanych „Uczestnikami Promocji”), które w okresie Promocji
wypełnią formularz kontaktowy na dedykowanej stronie www.dasubezpieczenia.pl , złożą wniosek o
zawarcie umowy ubezpieczenia w oparciu o ogólne warunki ubezpieczenia „Ochrona prawna w życiu
prywatnym” lub „Ochrona Prawna dla Firm i Przedstawicieli Wolnych Zawodów” i dokonają zakupu
ubezpieczenia za pośrednictwem Agenta DAS.
2. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności
prawnych i jest osobą pełnoletnią, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości
prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
3. W momencie skorzystania z promocji Uczestnik Promocji nie może posiadać wobec Organizatora
jakichkolwiek zaległości finansowych.
4. Prawo do Promocji nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.
§ 3 Zasady Promocji
1. Uczestnicy Promocji, którzy spełnili warunki określone w § 2 otrzymują 20 % zniżkę w składce za
ubezpieczenia DAS zawarte w oparciu o Ogólne Warunki Ubezpieczenia:

a) ”Ochrona prawna w życiu prywatnym” w wariancie “Ochrona prawna życia prywatnego” (wersja
standard i premium) i “Ochrona Prawna Pojazdu“ (wersja standard i premium).
b) “Ochrona Prawna dla Firm i Przedstawicieli Wolnych Zawodów” w wariancie „Ochrona prawna firmy
lub wolnego zawodu” (wersja standard i premium) i “Ochrona prawna pojazdu” (wersja standard i
premium).
2. Klient może skorzystać z Promocji, tylko jeden raz, tj. może zawrzeć tylko jedną umowę ubezpieczenia
z wykorzystaniem zniżki przewidzianej niniejszym regulaminem.
3. Potwierdzeniem udzielonej zniżki jest adnotacja “Jesień 2020” w uwagach wniosku o zawarcie umowy
ubezpieczenia, zawierająca:
a) wysokość rabatu, zgodnie z ust.1,
c) hasło Promocji „Jesień 2020”.
4. Prawo do zniżki w składce na mocy niniejszego regulaminu Promocji nie może łączyć się z innymi
zniżkami.
5. Zniżka udzielana na mocy niniejszego regulaminu nie przechodzi na kolejne lata obowiązywania tej
samej umowy.
§ 4 Reklamacje
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w promocji, Uczestnik Promocji powinien składać poprzez
nadesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym
reklamacji na adres Organizatora z dopiskiem: “Reklamacja dot. promocji jesiennej 2020”.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji jak
również opis podstaw reklamacji oraz podpis wnoszącego reklamację.
3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez DAS.
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony pisemnie.
6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach
prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza
uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
§ 5 Przetwarzanie danych osobowych
1. Administratorem danych Uczestnika Promocji będzie DAS.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych każdy Uczestnik Promocji może skontaktować
się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iod@das.pl lub pisemnie na adres siedziby DAS.

3. DAS będzie przetwarzał dane Uczestnika Promocji w celu przeprowadzenia Promocji a także w celu
przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez DAS jest wykonanie umowy – realizacja
Promocji opisanej Regulaminem.
5. Każdy Uczestnik Promocji swoje dane podaje dobrowolnie, niemniej ich niepodanie może stanowić
podstawę braku możliwości realizacji Promocji przez DAS.
6. Dane osobowe Uczestnika Promocji będą przechowywane od momentu ich podania przez okres
niezbędny do dochodzenia roszczeń z tytułu uczestnictwa w Promocji.
7. Uczestnik Promocji ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do sprostowania swoich
danych osobowych, do przeniesienia swoich danych osobowych, a także do żądania ich usunięcia,
ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
8. Uczestnik Promocji ma prawo, gdy uzna, że przetwarzanie, którego dokonuje DAS narusza przepisy
RODO, do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony swoich danych.
9. Pełne informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie
internetowej Organizatora https://das.pl/ochrona-danych-osobowych/ .

§ 6 Postanowienia końcowe
1. Nadzór nad wykonywaniem Regulaminu (nadzór nad prawidłowością udzielania i naliczania zniżek w
składce na zasadach określonych niniejszym Regulaminem) sprawują wyznaczeni pracownicy Zespołu
Administracji Polis, odpowiedzialni za sprawdzanie poprawności zawieranych umów ubezpieczenia oraz
odpowiedzialni za właściwe administrowanie istniejącym portfelem umów ubezpieczenia zawieranych
przez D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A.
2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Promocji do wglądu w siedzibie Organizatora oraz
na stronie dedykowanej www.dasubezpieczenia.pl.
3. Materiały reklamowe dotyczące Promocji mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną
mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie, iż może odmówić zawarcia Umowy ubezpieczenia na podstawie
dokonanej oceny ryzyka ubezpieczeniowego, co oznacza, że Klient nie będzie mógł skorzystać z Promocji.
5. Wzięcie udziału w promocji jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

