
 

REGULAMIN PROMOCJI 

„Ubezpiecz mieszkanie z HB” 

 

§ 1 

1. Organizatorem Promocji jest Spółka działająca pod firmą Home Broker S.A. z 
siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, wpisana do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000386307, o kapitale 
zakładowym 4.686.798,00 PLN, w całości opłaconym, REGON: 141012293, NIP 527-
254-59-11, (dalej "Organizator").  

2. Promocja odbywa się z zachowaniem zasad dotyczących ochrony danych osobowych 
zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922). 

3. Fundatorem nagrody, o której mowa w § 3 Regulaminu, jest Organizator. 

4. „Okres Promocyjny” trwa od dnia 1 marca 2017 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. 

5. Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia oznaczają: 

a. Nagroda – objęcie Uczestnika ochroną ubezpieczeniową w ramach 
Ubezpieczenia (Organizator jako Ubezpieczający zgłasza Uczestnika do 
ubezpieczenia jako Ubezpieczonego) wraz z opłaceniem składki 
ubezpieczeniowej za okres ubezpieczenia wynoszący 12 miesięcy; 

b. Nieruchomość – położona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej część 
powierzchni ziemskiej stanowiąca odrębny przedmiot własności lub 
przedmiot użytkowania wieczystego (grunt) zabudowany domem 
jednorodzinnym, a także część budynku (lokal), jeśli na mocy odrębnych 
przepisów stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności lub też 
przedmiot spółdzielczego własnościowego prawa, a także części ułamkowe 
powyższych praw. Za Nieruchomość nie uznaje się ekspektatywy prawa 
odrębnej własności lokalu, a także budynków lub ich części nabytych przez 
Uczestnika na rynku pierwotnym w wyniku wykonania umowy 
deweloperskiej w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie 
praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tekst jedn.: 
Dz. U. z 2016 r. poz. 555 z późn. zm.) ani budynków lub ich części nabytych 
przez Uczestnika w innej formie od przedsiębiorców zajmujących się 
wznoszeniem budynków (deweloperów) lub podmiotów od nich zależnych, 
chyba że z tytułu nabycia takiego budynku lub jego części Uczestnik będzie 
zobowiązany do zapłaty Organizatorowi wynagrodzenia z tytułu wykonania 
usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomościami; 

c. Ubezpieczenie – Umowa ubezpieczenia grupowego Dom-Mury, zawarta w 
dniu 30 grudnia 2016 r. w Warszawie albo Umowa ubezpieczenia grupowego 
Dom-Ruchomości, zawarta w dniu 30 grudnia 2016 r. w Warszawie 
pomiędzy Organizatorem a Ubezpieczycielem, w ramach których to umów 
Organizator jest Ubezpieczającym; 



d. Ubezpieczyciel – Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Postępu 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Wrocławie, XIII 
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
0000142452, REGON 015290740, NIP 5262672654; 

e. Uczestnik – osoba fizyczna, która w Okresie Promocyjnym złoży 
oświadczenie o przystąpieniu do Promocji zgodne treściowo z Załącznikiem 
nr 1 do niniejszego Regulaminu i spełni pozostałe warunki udziału w 
Promocji, o których mowa w § 2 niniejszego Regulaminu; 

f. Warunki Ubezpieczenia – ogólne warunki ubezpieczenia grupowego Dom-
Mury albo ogólne warunki ubezpieczenia grupowego Dom-Ruchomości, 
kształtujące stosunek prawny Ubezpieczenia. 

 

§ 2 

1. W Promocji mogą brać udział wyłącznie Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie 
warunki Promocji przewidziane w niniejszym Regulaminie oraz w Okresie 
Promocyjnym złożą w placówce Organizatora oświadczenie o przystąpieniu do 
Promocji, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 

2. W przypadku gdy oświadczenie, o którym mowa w ustępie powyższym zostało 
wypełnione nieczytelnie lub niewyraźnie, Organizator uzna, że warunek ten został 
spełniony przez Uczestnika od dnia poprawienia lub uzupełnienia formularza. 

3. Warunkiem udziału w Promocji jest: 
a) zawarcie przez Uczestnika z Organizatorem umowy pośrednictwa kupna 

Nieruchomości, lub umowy pośrednictwa w najmie Nieruchomości; 
b) złożenie w Okresie Promocyjnym oświadczenia o przystąpieniu do Promocji 

zgodnego z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do niniejszego 
Regulaminu; 

c) zawarcie w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia, o którym 
mowa w pkt. b powyżej, za pośrednictwem Organizatora, umowy kupna lub 
najmu Nieruchomości lub innej równoważnej umowy skutkującej nabyciem 
lub najęciem Nieruchomości; 

d) terminowe uregulowanie całości należnego Organizatorowi wynagrodzenia 
wynikającego z zawartej umowy pośrednictwa kupna lub umowy 
pośrednictwa najmu nieruchomości z tytułu realizacji usługi pośrednictwa; 

e) dostarczenie Doradcy ds. nieruchomości Organizatora kopii aktu notarialnego 
dokumentującego nabycie Nieruchomości lub kopii umowy najmu 
Nieruchomości; 

f) zaakceptowanie przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, 
Warunków Ubezpieczenia oraz wszelkich innych dokumentów kształtujących 
stosunek Ubezpieczenia; 

g) wypełnienie i podpisanie (nie wcześniej niż w dniu zawarcia umowy, o której 
mowa w lit. c) powyżej) oświadczenia zgodnego ze wzorem stanowiącym 
załącznik nr 5 do Umowy  Ubezpieczenia, w ramach którego Uczestnik wyrazi 
zgodę m. in. na objęcie go ochroną ubezpieczeniową w ramach Ubezpieczenia 
oraz złoży niezbędne oświadczenia na potrzeby objęcia go ochroną 
ubezpieczeniową oraz zaakceptuje i potwierdzi zapoznanie się z Warunkami 



Ubezpieczenia oraz innymi dokumentami kształtującymi stosunek 
Ubezpieczenia.  

4. Uczestnik, który zawarł umowę pośrednictwa kupna lub najmu nieruchomości, o 
której mowa w ust. 3 lit. a) powyżej lub jeszcze dodatkowo umowę przedwstępną 
sprzedaży lub inną umowę przedwstępną przeniesienia własności Nieruchomości 
jeszcze przed Okresem Promocyjnym, może zostać objęty zakresem niniejszej 
Promocji, pod warunkiem, że przeniesienie własności Nieruchomości nie nastąpiło 
przed Okresem Promocyjnym, a złożenie oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 
lit. b) nastąpiło w Okresie Promocyjnym.  

 

§ 3 

1. Nagrodą dla Uczestnika jest objęcie Uczestnika ochroną ubezpieczeniową w ramach 
Ubezpieczenia i pokrycie kosztów składki ubezpieczeniowej za okres ubezpieczenia 
wynoszący 12 miesięcy, liczonych od dnia stanowiącego początek ochrony 
ubezpieczeniowej, na zasadach określonych w Warunkach Ubezpieczenia oraz w 
pozostałych dokumentach kształtujących stosunek Ubezpieczenia.  

2. Organizator przed wyrażeniem przez Uczestnika zgody na objęcie go ochroną 
ubezpieczeniową, dostarczy Uczestnikowi Warunki Ubezpieczenia, przedstawi ofertę 
Ubezpieczenia i odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości Uczestnika co do treści 
dokumentacji Ubezpieczenia. 

3. Nagrody w niniejszej Promocji nie stanowi równowartość pieniężna składki 
ubezpieczeniowej opłaconej przez Organizatora, a Uczestnik nie ma możliwości 
wyboru pomiędzy Nagrodą, a równowartością pieniężną tej składki. 

4. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2032 z późn. zm., dalej: 
„u.p.d.o.f.”), Nagroda stanowi dla Uczestnika przychód ze sprzedaży premiowej. W 
przypadku gdy Uczestnik za pośrednictwem Organizatora zawarł umowę skutkującą 
nabyciem Nieruchomości, a wartość Nieruchomości wyrażona w akcie notarialnym: 

a) nie przekracza kwoty 1.380.000,00 PLN (słownie: miliona trzystu 
osiemdziesięciu tysięcy złotych, 00/100), przychód ten stosownie do 
postanowień art. 21 ust. 1 pkt 68) u.p.d.o.f. podlega zwolnieniu 
przedmiotowemu a Uczestnik nie jest zobowiązany do zapłaty podatku 
dochodowego od osób fizycznych; 

b) przekracza kwotę określoną w lit. a powyżej, Organizator przyzna 
Uczestnikowi dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% 
wartości Nagrody i na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2), art. 41 ust. 4 oraz 
art. 41 ust. 7 u.p.d.o.f. jako płatnik podatku dochodowego od osób 
fizycznych pobierze kwotę dodatkowej nagrody pieniężnej tytułem 
podatku i przekaże ją właściwemu organowi podatkowemu, a Uczestnik 
nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób 
fizycznych.  

5. W przypadku gdy Uczestnik za pośrednictwem Organizatora zawarł umowę najmu 
Nieruchomości, przychód z tytułu Nagrody  stosownie do postanowień art. 21 ust. 1 
pkt 68) u.p.d.o.f. podlega zwolnieniu przedmiotowemu a Uczestnik nie jest 
zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych. 

6.  W przypadku nabycia lub najęcia za pośrednictwem Organizatora więcej niż jednej 
Nieruchomości Uczestnik ma prawo do otrzymania jednej Nagrody przypadającej na 
każdą nabytą lub najętą Nieruchomość, jeżeli w stosunku do każdej z nabytych 



Nieruchomości spełnione zostały warunki, o których mowa w § 2 niniejszego 
Regulaminu. 

 

§ 4 

1. Po spełnieniu warunków określonych w § 2 niniejszego Regulaminu, Uczestnik 
nabywa prawo do Nagrody. 

2. Niespełnienie przez Uczestnika warunków, o których mowa w § 2 niniejszego 
Regulaminu, a w szczególności odmowa zaakceptowania Warunków Ubezpieczenia i 
wyrażenia zgód oraz podpisania stosownych i wymaganych dokumentów, jest 
równoznaczna ze zrzeczeniem się przez Uczestnika prawa do Nagrody, a Organizator 
w takim przypadku nie ma obowiązku przyznać Uczestnikowi innej nagrody lub 
alternatywnego świadczenia. 

3. Uczestnik nie ma prawa do przeniesienia uprawnień wynikających z uzyskania 
Nagrody na rzecz innej osoby. 

 

§ 5 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w trakcie trwania 
Promocji z ważnych powodów, jeżeli nie spowoduje to pogorszenia warunków 
uczestnictwa w Promocji, w szczególności prawo do modyfikacji Okresu Promocji. 

2. Treść niniejszego Regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym 
Uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora oraz we wszystkich jego 
jednostkach organizacyjnych. 

3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą 
Promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy według adresu zamieszkania 
Uczestnika. 

 

§ 6 

1. Dane Uczestników będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie 
danych osobowych. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez 
Uczestników w ramach Promocji jest Organizator, a przetwarzanie danych 
osobowych Uczestników przez podmiot działający na zlecenie administratora w 
rozumieniu przepisu art. 31 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych 
osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) będzie następować wyłącznie w celach 
związanych z organizacją niniejszej Promocji. 

2. Administratorem danych osobowych w zakresie Ubezpieczenia jest Ubezpieczyciel 
oraz agent ubezpieczeniowy Open Brokers S.A.; Ubezpieczyciel powierzył 
Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do 
wykonania umowy Ubezpieczenia. 

3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do wzięcia 
udziału w Promocji. Uczestnikom udostępniającym dane przysługuje prawo do 
dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania. 

 

§ 7 

1. Uczestnik, biorąc udział w Promocji, wyraża zgodę na zastosowanie się do 
niniejszego Regulaminu. 



2. Wszelkie reklamacje i zażalenia związane z realizacją Promocji powinny być 
kierowane na piśmie pod adresem: Home Broker S.A. ul. Przyokopowa 33, 01-208 
Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja – Ubezpiecz mieszkanie z HB”.  

3. Reklamacje mogą być składane najpóźniej do 14. (słownie: czternastego) dnia po 
zakończeniu Okresu Promocji. W wypadku przesłania reklamacji złożonej za 
pośrednictwem polskiej placówki pocztowej operatora publicznego decyduje data 
stempla pocztowego. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko Uczestnika, jego 
dokładny adres, jak również opis i przyczyny reklamacji. 

4. W razie negatywnego wyniku reklamacji Klient zostanie poinformowany pisemnie 
na adres podany w reklamacji w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni, licząc od 
daty skutecznego doręczenia Organizatorowi reklamacji za pośrednictwem polskiej 
placówki pocztowej operatora publicznego. 

 


