REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „CUK na święta”
1. Postanowienia ogólne
1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady przeprowadzenia akcji promocyjnej pod
nazwą „CUK na święta” (zwanej dalej „Akcją Promocyjną”).
1.2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest CUK Ubezpieczenia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą w Toruniu, działająca jako agent ubezpieczeniowy prowadzący dystrybucję
ubezpieczeń na rzecz więcej niż jednego zakładu ubezpieczeń (zwana dalej „Organizatorem” lub „CUK
Ubezpieczenia”).
1.3. Akcja Promocyjna dotyczy oferty PAYBACK dostępnej w CUK Ubezpieczenia i polega na możliwości
uzyskania dodatkowych punktów PAYBACK przy zakupie dowolnego ubezpieczenia OC lub OC/AC w dowolnej
placówce CUK Ubezpieczenia w całej Polsce, za pośrednictwem Contact Center oraz online.
1.4. Warunkiem uzyskania dodatkowych punktów PAYBACK jest aktywacja kuponu CUK dostępnego na
www.PAYBACK.pl lub w aplikacji PAYBACK.
1.4. Okres Trwania Akcji Promocyjnej – od dnia 01.12.2021 r. do dnia 31.01.2022 r.

2. Zasady Akcji Promocyjnej
2.1. Akcja Promocyjna trwa w okresie od dnia 01.12.2021 r. do dnia 31.01.2022r. włącznie.
2.2. Akcja Promocyjna umożliwia otrzymanie dodatkowych + 500 punktów PAYBACK lub + 1000 punktów
PAYBACK (tylko w poniedziałki), przy zakupie OC lub OC/AC. Dodatkowe punkty są doliczane do punktów
podstawowych, które klient otrzymuje przy zakupie polisy (każde wydane 3 zł, to 1 punkt PAYBACK).
2.3. Dodatkowe punkty klient otrzymuje w terminie do 7 dni roboczych po zakończeniu promocji (od
zakończenia daty ważności kuponu). Kupony + 500 punktów przedłużane są w cyklach tygodniowych a kupony
+1000 punktów ważne są tylko w poniedziałki. Szczegóły dotyczące kuponu dostępne są na www.PAYBACK.pl
lub w aplikacji PAYBACK, w regulaminie kuponu.
2.4. Warunkiem otrzymania dodatkowych + 500 punktów PAYBACK lub +1000 punktów PAYBACK jest
aktywacja kuponu CUK przed zakupem polisy OC lub OC/AC. Kupon jest dostępny na www.PAYBACK.pl lub w
aplikacji PAYBACK.
2.5. Promocja dotyczy zakupu ubezpieczenia OC i OC+AC w placówkach CUK Ubezpieczenia w całej Polsce
(pełna lista dostępna na: https://cuk.pl/placowki ), za pośrednictwem Contact Center CUK Ubezpieczenia pod
numerem: 22 27 00 337 oraz online: na www.cuk.pl

3. Postanowienia końcowe
3.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora (ul. Grudziądzka 107, 87-100 Toruń).
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 01.12.2021 r.

