
§ 1
Postanowienia wstępne

1.   Organizatorem programu sprzedaży premiowej „Urlop w prezencie” (zwany dalej „Programem”) 
jest Aegon Services Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie  przy ul. 
Katowickiej 47, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000393210, NIP 6272728440 kapitale zakładowym  
w wysokości: 8 000 000 zł (zwana dalej „Spółką”).

2.   Spółka działa na rzecz zakładów ubezpieczeń:
   Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, dalej 

„Towarzystwo”,
   Aegon Magyarország Általános Biztosító Spółki Akcyjnej z siedzibą w Budapeszcie, działającej 

przez Aegon Magyarország Általános Biztosító Spółka Akcyjna – Oddział  
w Polsce, dalej „Oddział”.

3.   Program stanowi sprzedaż premiową w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 
1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, polegającą  na przekazaniu Bonów 
Turystycznych („Bony”) lub Czeków Hotelowych („Czeki”) firmy Connex klientom, którzy zawarli 
umowy ubezpieczenia na życie bądź umowy ubezpieczenia majątkowego:
   Aegon Bezpieczna Spłata, Aegon Bezpieczni Bliscy, Aegon Kapitalna Przyszłość, Aegon Pakiet na 

Wypadek, Aegon Plan na Przyszłość+, Aegon Program Finansowania Studiów+, Aegon Program 
na Życie (zwanych dalej „Umowami Podstawowymi” lub „Umową Podstawową”),

   Dodatkowe Ubezpieczenie na Wypadek Pobytu Ubezpieczonego w Szpitalu, Dodatkowe 
ubezpieczenie na Wypadek Poważnego Zachorowania Ubezpieczonego , Dodatkowe Ubezpieczenie 
Przejęcia Opłacania Składek Na Wypadek Całkowitej Niezdolności Ubezpieczonego Do Pracy 
(zwanych dalej „Umowami Dodatkowymi” lub „Umową Dodatkową”),

   Aegon Dla Domu (zwanych dalej „Umowami Ubezpieczenia Majątkowego” lub „Umową 
Ubezpieczenia Majątkowego”).

§ 2
Czas trwania Programu

Program obowiązuje od 8 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. lub do wyczerpania limitu Bonów lub 
Czeków.

§ 3
Uczestnictwo w Programie

1.   Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna, która:
1)    zawiera1 za pośrednictwem Spółki w czasie trwania Programu jedną lub więcej z wymienionych  

w § 1 umów,
2)    jest jednocześnie ubezpieczającym i ubezpieczonym w Umowie Podstawowej,
3)    wyraziła zgodę na uczestnictwo w Programie, w tym na warunki Programu, 
4)    nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie związanym z przedmiotowym Programem.

2.    Klient Towarzystwa spełniający warunki wskazane w § 3 ust. 1 jest zwany w dalszej części Regu-
laminu „Uczestnikiem”.

3.    Dzień wyrażenia zgody na uczestnictwo w Programie jest dniem przystąpienia do Programu.
4.    Uczestnik Programu bierze w nim udział osobiście, a jego uprawnienia nie podlegają przeniesieniu 

na inną osobę.

§ 4
Nagroda w Programie i warunki jej przyznania

1.   Nagrodą w Programie są Bony Turystyczne i Czeki Hotelowe Firmy Connex, zwane dalej „Nagrodą”, 
o wartości:
  Bon Turystyczny – do 100 Euro lub
  Czek Hotelowy Fun For Two – do 200 Euro lub
  Czek Hotelowy Dolce Vita – do 500 Euro + dodatkowa nagroda pieniężna.

2.   Do Czeku Hotelowego Dolce Vita dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 
11,11% wartości Czeku Hotelowego Dolce Vita brutto, z przeznaczeniem na poczet należnego 
podatku zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3.    Zwycięzcom nie przysługuje prawo do żądania wypłaty kwoty Bonu lub Czeku oraz dodatkowej 
nagrody pieniężnej.

4.   Program jest skierowany do Uczestników, którzy w trakcie jego trwania zawrą umowy wymienione 
w §1. Rodzaj Nagrody zależy od wysokości składki urocznionej2 zawartej umowy wymienionej  
w §1. Bon lub Czek jest przyznawany do każdej zawartej umowy wymienionej w §1. Uczestnik może 
otrzymać maksymalnie 3 Bony lub Czeki.

Nagroda Przedział składki urocznionej Limit nagród

Bon Turystyczny Do 6 899,99 zł 1500 szt.

Czek Fun For Two Od 6900 do 11 999,99 zł 100 szt.

Czek Dolce Vita + dodatkowa 
nagroda pieniężna od 12 000 zł 100 szt.

  
5.   Składki z Umów Dodatkowych zawarte wraz z Umową Podstawową są sumowane  i traktowane 

jako jedna umowa.
6.   W przypadku gdy uczestnik posiada inne aktywne umowy zawarte z Towarzystwem po 31 czerwca 

2011 r. i są one aktywne 8 lipca 2019 r., Nagroda przysługuje, tylko jeżeli umowy te są aktywne 
również w dniu wydania Nagrody (zgodnie z pkt 10 poniżej) oraz opóźnienie w płatności składek 
regularnych dla wyżej wymienionych umów wyniesie nie więcej niż 30 dni. 

7.   Nagroda nie podlega wymianie na jakikolwiek ekwiwalent pieniężny lub rzeczowy.
8.   W przypadku gdy Uczestnikowi przysługuje Nagroda z danej kategorii, jednak ich limit został 

wyczerpany, Uczestnik otrzymuje Nagrodę o niższej wartości, o ile jest dostępna.
9.   Bony Turystyczne przekazywane są Uczestnikom przez Przedstawicieli Aegon.
10. Uczestnicy otrzymają Czeki w terminach:

   za umowy wymienione w § 1. zawarte w lipcu 2019 r. – do 31 października 2019 r. 
   za umowy wymienione w § 1. zawarte w sierpniu 2019 r. – do 30 listopada 2019 r.,
   za umowy wymienione w § 1. zawarte we wrześniu 2019 r. – do 31 grudnia 2019 r.

Warunkiem otrzymania Nagrody jest zapłata co najmniej 3 składek regularnych płatnych  
z częstotliwością miesięczną, bądź 1 składki płatnej z częstotliwością roczną lub kwartalną (tylko dla 
Umów Ubezpieczenia Majątkowego).

§ 5
Opodatkowanie Nagrody

Nagrody w postaci Bonu Turystycznego oraz Czeku Fun For Two jako Nagrody związane ze sprzedażą 
premiową podlegają zwolnieniu z opodatkowania na podstawie  art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 
lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Do Czeku Hotelowego Dolce Vita dodana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 
11,11% wartości Czeku Dolce Vita brutto, z przeznaczeniem na poczet należnego podatku zgodnie  
z obowiązującymi przepisami. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania wypłaty takiej dodatkowej 
nagrody pieniężnej. W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości zapłata zryczałtowanego podatku 
dochodowego  zostanie dokonana na konto właściwego urzędu skarbowego przez Spółkę.

§ 6
Reklamacje

1.   Uczestnik może składać do Spółki zastrzeżenia dotyczące Programu, zwane dalej reklamacjami.
2.   Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy jej rozpatrzenie.
3.   Reklamacja może zostać złożona w naszej jednostce obsługującej Klientów, w szczególności  

w biurze przy ul. Wołoskiej 5 w Warszawie (02-675) lub w Centrum Operacyjnym przy ul. Katowickiej 
47 w Chorzowie (41-500).

4.   W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji należy podać: imię, nazwisko, numer Polisy lub PESEL 
oraz dane kontaktowe: telefon, adres e-mail.

5.   Na żądanie składającego reklamację Spółka potwierdzi wpływ reklamacji.
6.   Uczestnik może składać skargi i wnioski do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów 

oraz do Rzecznika Finansowego.
7.   Rzecznik Finansowy rozpatruje złożone wnioski na zasadach określonych w ustawie z 5 sierpnia 

2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.
8.   Właściwym dla Spółki podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie 

pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).
9.   Powództwo o roszczenie wynikające z Programu można wytoczyć przed sąd miejscowo właściwy 

dla siedziby albo miejsca zamieszkania Uczestnika bądź przed sąd właściwy miejscowo dla siedziby 
Spółki.

10. Reklamacja może zostać złożona:
   w formie pisemnej – osobiście w jednostce obsługującej Klientów lub przesyłką pocztową 

nadaną na adresy wskazane powyżej;
   ustnie – telefonicznie pod numerem infolinii 801 300 900 lub 22 592 10 00 albo osobiście do 

protokołu podczas wizyty w naszej jednostce obsługującej Klientów;
   w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej za pomocą 

autoryzowanej aplikacji udostępnionej na naszej stronie internetowej www.aegon.pl.
11.  Reklamacje są rozpatrywane przez osoby odpowiedzialne za rozpatrywanie reklamacji, zgodnie  

z zakresem działania jednostek organizacyjnych Spółki.
12.  Odpowiedź na reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 

dni od dnia otrzymania reklamacji.
13.  Wysłanie odpowiedzi przed upływem powyższego terminu oznacza jego dochowanie.
14.  Odpowiedź na reklamację sporządzana jest na piśmie i zostaje wysłana adres korespondencyjny 

składającego reklamację lub – na wniosek składającego reklamację – pocztą elektroniczną,  
o ile składający reklamację wskazał swój adres poczty elektronicznej.

15.  W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji  
i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni (gdy zachodzi konieczność uzyskania informacji lub 
dokumentów od osób trzecich, np. banku lub podmiotu wykonującego działalność leczniczą lub 
Narodowego Funduszu Zdrowia), poinformujemy składającego reklamację o:

a.  przyczynach opóźnienia;
b.  okolicznościach, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
c.   przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może 

przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
16.  W razie nieuwzględnienia roszczeń wynikających z reklamacji składający reklamację może do 

nas złożyć odwołanie od stanowiska zawartego w odpowiedzi na reklamację. Do składania  
i rozpatrywania odwołań od odpowiedzi na reklamacje stosuje się odpowiednio zasady dotyczące 
składania i rozpatrywania reklamacji.

§ 7
Dostępność Regulaminu

Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej www.aegon.pl.

§ 8
Pozostałe postanowienia

1.   Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu. Materiały 
reklamowe Programu mają charakter jedynie informacyjny.

2.   Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu przez Uczestnika,  
a Uczestnik Programu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad.

3.   W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie 
obowiązującego prawa.

4.   Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Spółki nr 38 z dn. 2 lipca 2019 r., wchodzi  
w życie z dniem 2 lipca 2019 r.

Regulamin Programu sprzedaży premiowej  
„Urlop w prezencie”  (zwany dalej „Regulaminem”)

1 Zawarcie umowy – 
a)   wniosek o zawarcie Umowy Ubezpieczenia zostanie podpisany przez Ubezpieczającego, 

złożony w Centrum Operacyjnym Towarzystwa i zaakceptowany przez Towarzystwo lub 
Oddział w okresie od 8 lipca 2019 r. 

b)   pierwsza składka w wykonaniu Umowy Ubezpieczenia wpłynie na rachunek bankowy 
Towarzystwa lub Oddziału i zostanie przypisana do wniosku zawarcie Umowy Ubezpieczenia 
w czasie trwania Programu.

2   Składka uroczniona – wysokość składki płatnej z częstotliwością miesięczną pomnożona przez 
12, płatnej z częstotliwością kwartalną pomnożona przez 4, lub wysokość składki rocznej.


