
Regulamin korzystania z kodów rabatowych  
 

w ramach kampanii promocyjnej zakupu ubezpieczenia „Tak Podróżuję” 
 

 
§ 1 Kampania promocyjna 

 
Kampania promocyjna dotyczy udzielenia zniżki w składce ubezpieczeniowej przy zakupie ubezpieczenia „Tak Podróżuję” z 
wykorzystaniem kodu rabatowego („Promocja”). 
 

§ 2 Organizator Promocji 
 
1. Organizatorem Promocji jest PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., (dalej „PKO TU S.A.”), które jest stroną umowy ubezpieczenia 

„Tak Podróżuję” i  odpowiada za udzielanie zniżki w składce ubezpieczeniowej wynikającej z kodu rabatowego  
 
zwany dalej „Organizatorem” lub PKO TU S.A. . 
 

2. Dane rejestrowe Organizatora: 
PKO TU S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 52, 00-872 Warszawa, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd 
Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000551487 
(wpisanej do rejestru przedsiębiorców), kapitał zakładowy 25 000 000 zł (w całości opłacony), NIP: 527-27-34-144, 

 
 
 

§ 3 Zasady dystrybucji i wykorzystania kodu rabatowego 
 

1. Kod rabatowy na ubezpieczenie „Tak Podróżuję” zwany dalej „Kodem rabatowym”, może być udostępniany: 
1.1. w serwisie społecznościowym Facebook w formie postu sponsorowanego z elementami graficznymi. Post ten może być  

wyświetlany w formie reklamy, 
1.2. w formie baneru reklamowego na stronach internetowych należących do Organizatora lub innych stronach internetowych 

dostępnych w sieci internetowej, w tym stronach partnerów tj. powiązanych z PKO TU S.A umową, 
1.3. w formie informacji tekstowej umieszczonej w procesie sprzedażowym „Tak Podróżuję” 

2. Kod rabatowy ma charakter kodu wielokrotnego użytku i ma formę tekstową z elementem numerycznym.  
3. Aby skorzystać ze zniżki należy wpisać Kod rabatowy w odpowiednie pole „Kod rabatowy” w formularzu sprzedażowym  „Tak 

Podróżuję” i zatwierdzić naciskając przycisk „OK” 
4. Na podstawie Kodu rabatowego klienci otrzymają zniżkę w składce ubezpieczeniowej w wysokości 20%.  
5. Poza kodem rabatowym (20%) Klient może skorzystać z innych zniżek przy zakupie ubezpieczenia „Tak Podróżuję”, w tym:  

5.1. zniżki rodzinnej w podróży z dzieckiem (11%) 
5.2. zniżki za wyrażenie zgody marketingowej (5%) 

6. Zniżka z tytułu kodu rabatowego oraz zniżka za uczestnictwo w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK)/Pracowniczych 
Programach Emerytalnych (PPE) w wysokości 30% stosowane są wymiennie.  

7. W przypadku skorzystania z kodu rabatowego zniżka za uczestnictwo w PPK/PPE nie zostanie naliczona, a w przypadku 
skorzystania ze zniżki za uczestnictwo w PPK/PPE nie naliczy się zniżka za kod rabatowy. Zniżka za uczestnictwo w PPK/PPE łączy 
się z innymi zniżkami, określonymi w §3 ust. 4. 

8. Zniżki sumują się, z wyłączeniem zniżki z tytułu Kodu rabatowego i zniżki za uczestnictwo w PPK/PPE.  
 

 
 

§ 4 Okres trwania Promocji 
 
1. Promocja trwa od dnia uchwalenia Regulaminu do 30 września 2021 r. (dalej: „Okres Promocji”). 
2. O zachowaniu terminu Promocji decyduje data użycia przez klienta Kodu rabatowego.  

 
§ 5. Reklamacje 

 
1. Uczestnikom przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji do Organizatora dotyczącej Promocji: 

a) w postaci elektronicznej - za pośrednictwem formularza reklamacyjnego zamieszczonego na stronie 
internetowej: www.pkoubezpieczenia.pl 

b) na piśmie - osobiście albo przesyłką pocztową w rozumieniu przepisów Prawa pocztowego 
c) ustnie - telefonicznie na numer infolinii PKO TU S.A. +48 81 535 67 66 albo  
d) osobiście do protokołu podczas wizyty w jednostce PKO TU S.A. 

2. Reklamacja powinna zawierać dopisek „Reklamacja - Promocja Tak Podróżuję”, imię, nazwisko, adres, PESEL, aktualne dane 
adresowe, numer telefonu i numer polisy lub oferty uczestnika, jak również przyczynę zgłaszanej reklamacji oraz żądanie 
określonego zachowania się przez Organizatora.  

3. Organizator udziela odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 
4. Jeżeli w terminie określonym w ust. 3 ustalenie okoliczności koniecznych do rozpatrzenia reklamacji okazałoby się niemożliwe,  

Organizator powiadomi składającego reklamację wyjaśniając przyczynę opóźnienia i wskazując okoliczności, które muszą zostać 
ustalone do rozpatrzenia sprawy oraz określając przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie 
późniejszy niż 60 dni, od dnia otrzymania reklamacji. 

5. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w postaci papierowej, a za pośrednictwem poczty elektronicznej - wyłącznie na 
wniosek składającego reklamację. 



6. W pozostałym zakresie dotyczącym zawarcia ubezpieczenia z zastosowaniem Kodu rabatowego stosuje się postanowienia 
Ogólnych Warunków Ubezpieczenia mających zastosowanie do umowy ubezpieczenia „Tak Podróżuję”. 

 
§ 7 Postanowienia końcowe 

 
1. Podstawę prawną Promocji stanowi niniejszy Regulamin oraz udostępniony Kod rabatowy wraz z warunkami jego wykorzystania. 
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej pkoubezpieczenia.pl. 
3. Skorzystanie z Kodu rabatowego przy zawarciu ubezpieczenia „Tak Podróżuję” w Okresie Promocji stanowi zniżkę cenową. 
 
 
 
Regulamin zatwierdzony przez Zarząd PKO Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., xx sierpnia 2021 r 
 


