
 

 

 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „BLACK WEEK 2022” 

 

1. Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia akcji 

promocyjnej pod nazwą „Black Week 2022” (zwanej dalej „Akcją Promocyjną”).  

1.2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest CUK Ubezpieczenia spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu, przy ul. Grudziądzkiej 107, 87-100 Toruń, sąd rejestrowy: 

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 

0000974038, NIP: 9562047158, REGON: 871548350, działająca jako agent ubezpieczeniowy 

prowadzący dystrybucję ubezpieczeń na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń (zwana dalej 

„Organizatorem” lub „CUK Ubezpieczenia”). 

1.3. Akcja Promocyjna polega na przyznaniu Klientom, zawierającym za pośrednictwem Organizatora 

umowy ubezpieczenia, prawa do otrzymania dodatkowych punktów PAYBACK oraz skorzystania za 

pośrednictwem Organizatora z rabatów i promocji („Promocji”) dostępnych w ofercie Towarzystw 

Ubezpieczeniowych oraz dodatkowych punktów PAYBACK.  

1.4. Promocje dotyczą: 

- naliczenia dodatkowych +500 punktów PAYBACK, do dowolnej polisy kupionej w każdym kanale 

sprzedaży Organizatora, z kartą PAYBACK,  

- ofert Towarzystw Ubezpieczeniowych dostępnych u Organizatora, które polegają na możliwości 

uzyskania nawet do 20% zniżki przy zakupie nowej polisy OC i OC+AC, do 53% zniżki przy zakupie 

nowej polisy na dom lub mieszkanie oraz składki już od 20 zł miesięcznie przy zakupie ubezpieczenia 

na życie i zdrowie.  

 

2. Zasady Akcji Promocyjnej 

2.1. Akcja Promocyjna trwa w okresie od dnia 18.11.2022 r. do dnia 28.11.2022 r. włącznie. 

2.2. Klienci Organizatora, którzy posiadają kartę PAYBACK otrzymują dodatkowe +500% punktów, 

przy zakupie dowolnej polisy z naliczonymi punktami podstawowymi. Warunkiem otrzymania 

dodatkowych punktów jest aktywacja kuponu promocyjnego Organizatora, znajdującego się na 

stronie www.PAYBACK.pl lub w aplikacji PAYBACK. Kupon należy aktywować przed zakupem polisy. 

Dodatkowe punkty zostaną przekazane klientowi na konto PAYBACK, w terminie do 10 dni roboczych.  

2.3. Ze zniżek można skorzystać przy zakupie ubezpieczenia z kategorii: komunikacja, nieruchomości 

lub życie. Zniżki na ubezpieczenie komunikacyjne oraz nieruchomości dotyczą nowych polis (nie 

kontynuowanych). Zniżki są już wliczone w cenę w prezentacji porównania ofert i przy zakupie polisy.  

2.4. Promocje są dostępne w placówkach CUK Ubezpieczenia w całej Polsce (pełna lista dostępna na: 

https://cuk.pl/placowki ) i za pośrednictwem Contact Center CUK Ubezpieczenia pod numerem: 22 

27 00 337 

 

http://www.payback.pl/
https://cuk.pl/placowki
tel:+48222700337
tel:+48222700337


 

 

 

3. Postanowienia końcowe 

3.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora (ul. Grudziądzka 107, 87-100 Toruń) i 

na stronie www.cuk.pl/regulamin .  

3.2. Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter 

wyłącznie informacyjny. 

3.3. Akcja Promocyjna i pozostałe stosunki prawne uregulowane w niniejszym Regulaminie podlegają 

prawu Rzeczpospolitej Polskiej.  

3.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.11.2022 r. 

  

 

http://www.cuk.pl/regulamin

