
  

Regulamin  konkursu 

 

„Zima z AXA Ubezpieczenia” 
 

1. Postanowienia ogólne.   

 

1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady Konkursu „Zima z AXA Ubezpieczenia”, zwanego dalej 

„Konkursem”, dla OFWCA wykonujących czynności agencyjne na rzecz AXA UBEZPIECZENIA za 

pośrednictwem DCU.  

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

przy ulicy Orzechowej 19, adres do doręczeń: Wrocław (53-333), przy ul. Powstańców Śląskich 64, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-

Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 

0000529140. 

  

2. Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie:  

 

2.1. DCU – DCU Insurance Partner Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy (59-220), przy ulicy Orzechowej 19, 

adres do doręczeń: Wrocław (53-333), przy ul. Powstańców Śląskich 64, wpisaną do rejestru 

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, 

Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000529140,  NIP 691-250-

74-01, REGON 360003650, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł. 

2.2. OFWCA – Osoba Fizyczna Wykonująca Czynności Agencyjne na rzecz AXA UBEZPIECZENIA 

za pośrednictwem DCU, wymieniona w Załączniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

2.3. Nagroda – Voucher o wartości 500zł do wykorzystania na dowolny wypoczynek z oferty portalu 

Travelist.pl.  

 

3. Czas trwania Konkursu:  

Konkurs trwa od 01.02.2017 r. do 28.02.2017 r.   

  

4. Zasady Konkursu:   

4.1. W konkursie biorą OFWCA, którym DCU poprzez e-mail prześle informacje o rozpoczęciu 

konkursu.  

4.2. Laureatami konkursu są  OFWCA, które: 

4.2.1. I nagroda – OFWCA, która w okresie trwania Konkursu uzyskała  największy przypis składki z 

tytułu sprzedaży polis na rzecz AXA UBEZPIECZENIA i dynamikę przypisu składki w 

wysokości co najmniej 130% 

4.2.2. II nagroda – OFWCA, która w okresie Listopad 2016 – styczeń 2017 nie sprzedała żadnej 

polisy na rzecz AXA UBEZPIECZENIA, a w okresie trwania Konkursu uzyskała  największy 

przypis składki z tytułu sprzedaży polis na rzecz AXA UBEZPIECZENIA i największą  

dynamikę przypisu składki. 

4.3. Rozstrzygnięcie Konkursu i wskazanie laureatów nastąpi do dnia 25 marca.   

4.4. Nagrody dla OFWCA zostaną przekazane drogą pocztową, natomiast informację o zasadach 

realizacji nagrody zostaną przesłane na adres poczty elektronicznej.  

4.5. Uczestnik może zrezygnować z Nagrody dla OFWCA informując o tym Organizatora na piśmie  

w terminie do 30.03.2017 r.  

4.6. W przypadku rezygnacji OFWCA z Nagrody dla OFWCA nie zostanie ona przyznana innym 

OFWCA biorącym udział w Konkursie.    

 

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 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. 


