REGULAMIN PROMOCJI
NNW w PPK

Postanowienia ogólne
§ 1.
1.

Niniejszy regulamin określa warunki i zasady Promocji polegającej na umożliwieniu Uczestnikom PPK
przystąpienia do ubezpieczenia NNW w ramach Umowy grupowego ubezpieczenia PZU NNW nr 1/2020
zawartej w dniu 28 lutego 2020 r. pomiędzy PZU SA i TFI PZU SA, w której składka ubezpieczeniowa
finansowana jest przez TFI PZU SA.

2.

Celem Promocji jest zwiększenie wśród Uczestników PPK stopnia znajomości oferowanego przez TFI PZU SA
produktu jakim jest pracowniczy plan kapitałowy prowadzony przez Fundusz PPK inPZU SFIO oraz
zachęcenie Uczestników PPK do oszczędzania i dokonywania wpłat do PPK i dzięki temu zwiększenie
partycypacji w pracowniczych planach kapitałowych prowadzonych przez Fundusz PPK inPZU SFIO,
zarządzany przez TFI PZU SA.

3.

Organizatorem Promocji jest TFI PZU SA.

Definicje
§ 2.
Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
1)

Fundusz – PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty zarządzany przez TFI PZU SA, wpisany
do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFi 1635;

2)

Promocja – promocja, o której mowa w Regulaminie Promocji;

3)

PPK – pracowniczy plan kapitałowy, prowadzony przez Fundusz;

4)

PZU SA - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 24,
00-133 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy, KRS 9831;

5)

Regulamin Promocji – niniejszy „Regulamin Promocji NNW w PPK”;

6)

Serwis inPZU – serwis internetowy udostępniony przez Fundusz, służący w szczególności do wglądu do
Rachunku PPK, dostępny pod adresem internetowym www.inpzu.pl, działający na zasadach opisanych w
„Regulaminie korzystania z Serwisu inPZU”, dostępnym w Serwisie inPZU oraz na stronie pzu.pl;

7)

Serwis mojePZU – internetowy serwis dostępny za pośrednictwem strony moje.pzu.pl, działający na
zasadach określonych w „Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną Serwisu mojePZU”, dostępnym
na stronie moje.pzu.pl;

8)

TFI PZU SA – Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 24,
00-133 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
dla miasta stołecznego Warszawy XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 19102;

9)

ubezpieczenie NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na zasadach określonych w
Ogólnych warunkach ubezpieczenia PZU NNW ustalonych uchwałą nr UZ/423/2016 Zarządu PZU SA z dnia
24 października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. wraz z
postanowieniami dodatkowymi i odmiennymi – stanowiących załączniki do umowy, o której mowa w § 1
ust. 1.

Pozostałe terminy i określenia użyte w Regulaminie Promocji mają znaczenie nadane im w „Regulaminie
prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego przez PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty”.

Zasady Promocji
§ 3.
1.

Promocja trwa od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 września 2021 r.
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2.

W Promocji może wziąć udział Uczestnik PPK będący Osobą zatrudnioną w Podmiocie zatrudniającym, który
zawarł z Funduszem Umowę o zarządzanie PPK.

3.

Udział w Promocji jest dobrowolny.

4.

Aby wziąć udział w Promocji, Uczestnik PPK, o którym mowa w ust. 2, musi spełniać następujące warunki:
1) posiadać na swoim Rachunku PPK otwartym w oparciu o Umowę o prowadzenie PPK zawartą w imieniu i
na rzecz Uczestnika PPK przez Podmiot zatrudniający, o którym mowa w ust. 2, rozliczone wpłaty do
PPK za 3 (trzy) miesiące;
2) uzyskać dostęp do swojego Rachunku PPK w Serwisie inPZU;
3) podać w Serwisie inPZU swój adres poczty elektronicznej (e-mail);
4) wyrazić w Serwisie inPZU zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych
przez spółki z Grupy PZU (treść zgody oraz dane spółek z Grupy PZU znajdują się w Serwisie inPZU);
5) posiadać konto w Serwisie mojePZU;
6) zaakceptować Regulamin Promocji;
7) przystąpić w Serwisie mojePZU do ubezpieczenia NNW w ramach umowy, o której mowa w § 1 ust. 1.

5.

Uczestnik PPK może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz, nawet jeżeli jest Osobą zatrudnioną w więcej
niż jednym Podmiocie zatrudniającym, o którym mowa w ust. 2.

Ubezpieczenie NNW
§ 4.
1.

W ramach Promocji Uczestnik PPK może przystąpić do ubezpieczenia NNW, o którym mowa w § 1 ust. 1,
jeśli spełnia warunki określone w § 3 ust. 4 pkt 1-6.

2.

TFI PZU SA jako ubezpieczający nie jest dystrybutorem ubezpieczeń.

3.

Proces przystąpienia przez Uczestnika PPK do ubezpieczenia NNW wygląda następująco:
1)

Uczestnikowi PPK, który spełnia warunki określone w § 3 ust. 4 pkt 1-5, w Serwisie mojePZU w zakładce
„Oferty” jest wyświetlona informacja o możliwości udziału w Promocji; informacja ta jest również
wyświetlona w zakładce „Aktualności”;

2)

na ekranie „Ofert” Uczestnikowi PPK, który kliknął w ofertę „NNW dla PPK”, wyświetlany jest dodatkowy
ekran ze szczegółami Promocji, m.in. z linkiem do pobrania Regulaminu Promocji;

3)

Uczestnik PPK, który chce wziąć udział w Promocji, zaznacza że:
- zapoznał się z Regulaminem Promocji i akceptuje jego postanowienia,
- zgadza się na użycie jego danych osobowych w innym celu niż zostały zebrane, czyli w celu
rozpoczęcia procesu przystępowania do umowy, o której mowa w § 1 ust. 1, m.in. automatycznego
wypełnienia formularza, oraz na przekazanie do PZU SA jego danych osobowych i na ujawnienie PZU SA
tajemnicy zawodowej o jego uczestnictwie w Funduszu,
- potwierdza, że został poinformowany, że w każdej chwili może odwołać zgody marketingowe udzielone
w Serwisie inPZU, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 4, co nie będzie miało wpływu na udzielaną przez
PZU SA ochronę ubezpieczeniową w ramach umowy, o której mowa w § 1 ust. 1,
- potwierdza, że został poinformowany, że może zawrzeć umowę ubezpieczenia NNW z PZU SA poza
Promocją, na warunkach standardowych;

4)

Uczestnik PPK po kliknięciu w przycisk „Weź udział w Promocji” jest przekierowywany na ścieżkę
rejestracji przystąpienia do ubezpieczenia NNW;

5)

Uczestnikowi PPK wyświetlany jest formularz przystąpienia do ubezpieczenia NNW;

6)

Uczestnik PPK może wskazać osoby uposażone do świadczenia z tytułu ubezpieczenia NNW;

7)

Uczestnikowi PPK wyświetlany jest link do obowiązkowego pobrania następujących dokumentów:
- Ogólne warunki ubezpieczenia PZU NNW ustalone uchwałą nr UZ/423/2016 Zarządu PZU SA z dnia 24
października 2016 r. ze zmianami ustalonymi uchwałą nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. wraz z
postanowieniami dodatkowymi i odmiennymi,
- ustandaryzowany dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym PZU NNW,
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- informacja administratora danych osobowych - PZU SA;

4.

8)

Uczestnik PPK pobiera dokumenty o których mowa w pkt 7, a następnie oświadcza, że je otrzymał;
pobranie przez Uczestnika PPK dokumentów wskazanych w pkt 7 w PDF jest warunkiem możliwości
zaakceptowania oświadczenia o otrzymaniu dokumentów;

9)

Uczestnik PPK kliknięciem przycisku „Przystąp do ubezpieczenia NNW”, przystępuje do ubezpieczenia
NNW w ramach umowy, o której mowa w § 1 ust. 1.

Uczestnik PPK otrzymuje e-mail stanowiący certyfikat potwierdzający przystąpienie do ubezpieczenia NNW w
ramach umowy, o której mowa w § 1 ust. 1.

Reklamacje
§ 5.
1.

Reklamacja, czyli wystąpienie skierowane do TFI PZU SA, w którym Uczestnik PPK biorący udział w Promocji
zgłasza zastrzeżenia dotyczące Promocji, może być złożona wyłącznie:
1)

w formie elektronicznej przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego w Internecie na
stronie www.pzu.pl,

2)

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: tfi@pzu.pl,

3)

korespondencyjnie na adres TFI PZU SA lub na adres Agenta Transferowego,

4)

osobiście (w formie pisemnej lub ustnie) w siedzibie TFI PZU SA,

5)

telefonicznie pod nr: 22 640 05 55.

2.

Reklamacja powinna wskazywać w sposób niewątpliwy na tożsamość Uczestnika PPK, którego dotyczy
reklamacja, zawierać dane osoby składającej reklamację, a także zawierać jednoznaczne określenie żądania
osoby składającej reklamację oraz jego uzasadnienie.

3.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości w zakresie faktycznego złożenia reklamacji przez Uczestnika PPK
lub w jego imieniu, mając na uwadze należyte uwzględnienie interesu Uczestnika PPK, uzyskuje się
stosowne potwierdzenie ze strony Uczestnika PPK lub innej osoby składającej reklamację w zakresie woli
złożenia reklamacji.

4.

Reklamacja rozpatrywana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia
otrzymania reklamacji przez TFI PZU SA lub Agenta Transferowego (w zależności od tego, która z tych dat
jest wcześniejsza) z zastrzeżeniem ust. 5.

5.

W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w ust. 4, Agent
Transferowy lub TFI PZU SA informuje Użytkownika o przyczynach opóźnienia, wskazując okoliczności, które
muszą być ustalone do rozpatrzenia sprawy oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie
może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6.

Odpowiedź na reklamację Uczestnika PPK przekazywana jest w formie pisemnej na adres korespondencyjny
Uczestnika PPK lub pocztą elektroniczną, gdy o taką formę komunikacji w sprawie wnioskował Uczestnik
PPK.

7.

W trakcie postępowania wyjaśniającego TFI PZU SA może żądać dodatkowych wyjaśnień od Uczestnika PPK
w przedmiocie reklamacji. Uczestnik PPK zobowiązany jest na wezwanie współpracować z TFI PZU SA w
zakresie ustalenia stanu faktycznego. W przypadku, gdy dane przekazane przez Uczestnika PPK w związku
ze złożoną reklamacją, nie są wystarczające do jej rozpatrzenia, reklamacja jest odrzucana, albo też TFI PZU
SA informuje Uczestnika PPK o konieczności uzupełnienia danych.

8.

TFI PZU SA nie pobiera opłat z tytułu rozpatrzenia reklamacji.

9.

Reklamacje dotyczące ubezpieczenia NNW są rozpatrywane przez PZU SA.

Dane osobowe
§ 6.
1.

Informacje na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych Uczestników PPK są zawarte w
„Regulaminie prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego przez PPK inPZU Specjalistyczny Fundusz
Inwestycyjny Otwarty”.
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2.

Informacje na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych w Serwisie mojePZU są zawarte w
„Regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną Serwisu mojePZU”.

3.

Informacje na temat przetwarzania i ochrony danych osobowych przez PZU SA są prezentowane w trakcie
przystępowania do ubezpieczenia w dokumencie „Informacja Administratora danych”, zgodnie z § 4 ust. 3
pkt 7.

Postanowienia końcowe
§ 7.
1.

W Promocji nie mogą wziąć udziału pracownicy PZU TFI SA.

2.

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

3.

Uczestnik PPK przystępujący do Promocji zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych w Regulaminie
Promocji.

4.

Składka ubezpieczeniowa zapłacona przez TFI PZU SA za każdego Uczestnika PPK biorącego udział w
Promocji stanowić będzie przychód tego Uczestnika PPK zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21
ust. 1 pkt 68a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
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