
  

Regulamin   
 

Konkursu „Zima z Compensa VOYAGE”  

  

1. Postanowienia ogólne.  

  

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu „Ferie z Compensa VOYAGE” zwanego dalej 

„Konkursem”, dla OFWCA wykonujących czynności agencyjne na rzecz Compensa SA za 

pośrednictwem DCU.  

1.2. Organizatorem Konkursu jest DCU Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (59-220), ulica Orzechowa 

19, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy 

dla Wrocław-Fabryczna, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000529907, 

prowadzące działalność gospodarczą pod firmą: DCU Sp. z o.o. Reprezentowaną przez: Roman 

Lesiak – Prezesa Zarządu. 

  

2. Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:  

2.1. OFWCA – Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne na rzecz Compensa SA 

za pośrednictwem DCU.  

2.2. Nagroda: bon gotówkowy  Sodexo o wartości odpowiednio 100 zł lub 50 zł. 

2.3. Ubezpieczenie COMPENSA VOYAGE – Umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie OWU  

zatwierdzonych przez Zarząd Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group 

Uchwałą nr 27/2013 z dnia 24 kwietnia 2013 roku. 

2.4. Uczestnik – OFWCA biorąca udział w Konkursie.  

 

3.  Czas trwania Konkursu  

3.1. Konkurs  realizowany  będzie w edycjach konkursu, w następujących terminach:  

i 1-5 luty 2017 

ii 6-12 luty 2017 

iii 13-19 luty 2017 

iv 20-27 luty 2017 

  

4. Zasady Konkursu  

4.1 Konkurs dedykowany jest dla  OFWCA wykonujących czynności agencyjne na rzecz Compensa 
SA za pośrednictwem DCU.  

4.2 W każdej edycji Konkursu, nagrodę otrzyma: 

a) OFWCA, która wystawi w danej edycji Konkursu  polisy z ubezpieczenia COMPENSA 
VOYAGE o najwyższym przypisie składki – 50 zł, 

b) Jeżeli w danej edycji Konkursu laureat wystawi polisy z ubezpieczenia COMPENSA VOYAGE o 
przypisie składki w wysokości powyżej 1500 zł, otrzyma nagrodę w wysokości 100 zł. 

4.3 Informacja o laureatach Konkursu, będzie przekazywana przez DCU pocztą elektroniczną lub 
osobiście nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia Edycji konkursu, której dotyczą 
nagrody.  

4.4 Nagrody dla OFWCA zostaną przekazane bezpośrednio przez DCU lub wysłane przesyłką 
pocztową w maksymalnym  terminie 30 dni, od daty zakończenia Edycji konkursu.  

4.5 OFWCA może otrzymać maksymalnie 2 nagrody ze wszystkich edycji Konkursu określonych  
w § 3. 

4.6 Uczestnik może zrezygnować z Nagrody dla OFWCA informując o tym Organizatora na piśmie  
w niezwłocznie po otrzymaniu informacji o prawie do nagrody. 



4.7 W przypadku rezygnacji OFWCA z Nagrody dla OFWCA, zostanie ona przyznana kolejnym 
OFWCA biorącym udział w Konkursie. 

4.8 Podstawę przyznawania Nagród dla OFWCA będzie stanowić przypis składki brutto z polis 
wystawionych przez OFWCA,  w czasie trwania każdej edycji, pod warunkiem  opłacenia składki 
lub pierwszej raty z tych umów ubezpieczenia. 

 

5 Postanowienia końcowe  

5.1 Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora.   

5.2 We wszystkich kwestiach spornych związanych z Regulaminem Uczestnik Konkursu  może 

złożyć Organizatorowi Konkursu  reklamację, która zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od 

dnia jej otrzymania.  

5.3 Nagrodzony Uczestnik zobowiązany jest zapłacić podatek od otrzymanej Nagrody, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami podatkowymi.  
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