polskieubezpieczenia.pl – REGULAMIN SERWISU

Witamy w Polskich Ubezpieczeniach.
AutoCard Sp. z o.o. jako zarządca serwisu zastrzega w niniejszym regulaminie wyłączne prawa i warunki do
korzystania z portalu. Jeśli przeglądasz lub kupujesz na stronie www.autocard.pl (lub stronach sub-domen )
oznacza to, iż akceptujesz nasze warunki. Prosimy przeczytaj je uważnie. Ponadto korzystając z obecnych lub
przyszłych - serwisów związanych z Zarządcą lub partnerami biznesowymi (np. GALERIAOPEN, POCZTA
POLSKA, BANK, TOWARZYSTWA UBEZPIECZENIOWE) akceptujesz również umowy, regulaminy oraz inne akty
prawne stosowne do warunków, których dotyczą.
Użytkownik korzystający z serwisu jest odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy swojego konta i hasła oraz
przyjmuje ograniczenia wynikające z dostępu do swojego komputera osób trzecich, akceptując tym samym
odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane w ramach konta lub hasła.
1. Słowniczek użytych pojęć
1. AutoCard - „AutoCard” Sp. z o. o. ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów - Organizator i Zarządca programu
AutoCard.
2. Program AutoCard – system partnerski, prowadzony przez „AutoCard” Sp. z o. o. we współpracy z
Partnerami na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Partner – podmiot współpracujący przy realizacji programu z Zarządcą Programu.
4. Uczestnik – osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, także cudzoziemiec ,
która w oparciu o niniejszy regulamin bierze czynny udział w programie AutoCard, w trybie opisanym w
niniejszym regulaminie, która otrzyma i podpisze formularz przystąpienia do programu AutoCard.
5. Nagroda – każda forma usługi lub rzeczy wyszczególniona w katalogu gratyfikująca uczestnictwo w
programie.
6. Karta AutoCard –imienna karta z unikalnym numerem identyfikacyjnym, przyznana Uczestnikowi przez
Zarządcę programu lub Bank w porozumieniu z Zarządcą programu w oparciu o niniejszy regulamin oraz
umowę o kartę AutoCard.
a.Karta AutoCard aktywna – jest kartą płatniczą, przeznaczoną do gromadzenia Kilometrów przez Uczestnika
Programu.
b.Karta AutoCard nieaktywna - jest przeznaczona wyłącznie do gromadzenia Kilometrów przez Uczestnika
programu w oparciu o niniejszy regulamin.
7. Kilometry Standardowe - Kilometry przyznawane w toku uczestnictwa w programie AutoCard.
8. Kilometry Bonusowe - Kilometry premiowane za uczestnictwo w organizowanych promocjach, konkursach
przez Zarządcę programu.
9. Katalog – wydrukowana lista towarów, usług i nagród oferowanych Uczestnikom przez Zarządcę programu.
Katalog zawiera ponadto przelicznik, według którego Uczestnik gromadzi, przelicza i realizuje zgromadzone
Kilometry. Katalog stanowi nierozłączną część Regulaminu.
10. Katalog internetowy – Katalog zamieszczony na stronie internetowej www.autocard.pl. Katalog zawiera
listę towarów, usług i nagród oferowanych Uczestnikom przez Zarządcę programu. Katalog zawiera ponadto
przelicznik, według którego Uczestnik gromadzi, przelicza i realizuje zgromadzone Kilometry. Katalog stanowi
nierozłączną część Regulaminu.
11. Centrum Obsługi Klienta – system pomocy w formie elektronicznej -Help Desk- zamieszczony na stronie
internetowej www.autocard.pl.
12. Konto – element systemu do którego przypisany jest użytkownik (właściciel konta) rejestrujący Kilometry
przy użyciu określonej karty. Kilometry zbierane są na poziomie konta co umożliwia przypisywanie wielu
użytkowników oraz kart do jednego konta.
13. Regulamin – określenie zasad działania Programu AutoCard organizowanego przez AutoCard sp. z o.o.
będącego właścicielem i organizatorem programu we współpracy z Partnerami.
14. Placówka AutoCard – placówka objęta programem i opatrzona logiem AutoCard.
15. Formularz przystąpienia – formularz składany przez osobę pełnoletnią, posiadającą pełną zdolność do
czynności prawnych, w punkcie AutoCard, mający na celu zgłoszenie uczestnictwa w programie.
16. AutoCard WYŚCIG - program premiujący organizowany przez Zarządcę programu.
17. AutoCardCzęści – sklep internetowy dostępny na stronie www.autocard.pl.
18. OWU – ogólne warunki ubezpieczenia, stanowiące treść umowy ubezpieczenia;
19. Kalkulacja - indywidualna oferta ubezpieczeniowa skierowana do Użytkownika, stworzona w oparciu o
dane podane przez Użytkownika i przeprowadzonej na ich podstawie;
20. Polisa – dokument wystawiony przez AutoCard Sp. z o.o. , który działając w imieniu zakładu ubezpieczeń
na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, potwierdza zawarci
ubezpieczenia. Określone zostają również strony ubezpieczenia, jego okres oraz przedmiot i zakres objęty
niniejszym ubezpieczeniem;
21. Ubezpieczający – osoba zawierająca umowę ubezpieczenia;

2. Informacje Ogólne
1. Przystąpienie do programu AutoCard jest dobrowolne. Przystępując do Programu Klient zawiera umowę z
AutoCard sp. z o.o. Zawierając umowę, obie strony przyjmują za obowiązujące pomiędzy nimi warunki i zasady

określone w niniejszym regulaminie. Naruszenie zasad zawartych w regulaminie może spowodować rozwiązanie
umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz zablokowaniem i odebraniem karty Uczestnikowi.
2. Partnerzy programu AutoCard obecni i przyszli nie są upoważnieni ani bezpośrednio, ani w sposób
dorozumiany, do reprezentowania Zarządzającego Programem lub do składania w jego imieniu jakichkolwiek
zapewnień, oświadczeń lub podejmowania zobowiązań, z wyłączeniem wydawania Kilometrów i dystrybucji
materiałów AutoCard w imieniu Zarządzającego Programem, jak również wydawania Nagród, jeśli jest to
przewidziane w stosunku do danej Nagrody lub Partnera.
3. Pracownicy placówek objętych programem nie mogą korzystać z karty AutoCard.
4. Zarządca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy jednoczesnym powiadamianiu o tym
Uczestników za pośrednictwem strony internetowej www.autocard.pl lub w drodze korespondencji
bezpośredniej z Uczestnikiem lub w inny sposób .
5. Uczestnik Programu gromadzi Kilometry za zakupy dokonane w uczestniczących w Programie placówkach
AutoCard oraz w inny sposób, zgodnie z ofertą Partnerów programu AutoCard. Zgromadzone Kilometry
Uczestnik może zamienić na towary, rabaty lub usługi zgodnie z ofertą umieszczoną w katalogu AutoCard.
6. Zarządca programu zastrzega sobie możliwość wyłączenia poszczególnych placówek AutoCard z programu w
zakresie realizacji Programu.
7. Placówki AutoCard, uczestniczące w programie będą oznaczone logiem programu.
13. Zarządca programu przewiduje możliwość organizowania klubów dla określonych grup Uczestników,
określanych w odrębnych regulaminach.
8. AutoCard nie odpowiada za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Karty, w szczególności
polegające na jej uszkodzeniu, rozmagnesowaniu lub rozmagnesowaniu innych kart (kredytowych, płatniczych,
bankomatowych) wskutek niewłaściwego ich przechowywania.
9. Jeżeli uczestnikiem programu jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, Zarządcza
programu pobierze podatek zryczałtowany na rzecz tej osoby. W sytuacji wydania nagrody uczestnikowi
prowadzącemu działalność gospodarczą lub innemu podmiotowi, Zarządca Programu nie będzie pobierał
podatku zryczałtowanego.
10. Transakcje realizowane na stronach niniejszego serwisu mogą być zawierane wyłącznie przez osoby
pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych
11. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego
z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2002r. , Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003r. o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003r. o pośrednictwie
ubezpieczeniowym (Dz. U. nr 124, poz. 1154 z późn. zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych
praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22,
poz. 271 z późn. zm.) oraz inny stosownych aktów prawnych.
12. W przypadku, w którym ubsługa Serwisu wymaga podania przez Użytkownika określonych danych,
Użytkownik zobowiązuje się do podania danych prawdziwych, dokładnych, kompletnych i nie wprowadzających
w błąd. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy serwisu przez Użytkownika, w
szczególności polegającego na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą
odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
13. AutoCard Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności w związku z korzystaniem przez Użytkownika serwisu w
sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

3. Rodzaje i zakres ubezpieczeń realizowanych drogą elektroniczną przez AutoCard Sp. z o.o.
W ramach Serwisu, polskieubezpieczenia.pl AutoCard Sp. z o.o. świadczy usługi umożliwiające:
1. Zapoznanie się z warunkami oferowanych produktów ubezpieczeniowych, w tym dostęp z możliwością
pobrania do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia wszystkich oferowanych za pośrednictwem serwisu produktów
ubezpieczeniowych.
2. Dostęp do aplikacji umożliwiającej kalkulację składki ubezpieczeniowej na podstawie podanych przez
Użytkownika danych dla następujących rodzajów produktów ubezpieczeniowych:
-ubezpieczenia domu, mieszkania, domu w budowie, domku letniskowego,
-ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków,
-ubezpieczenie zdrowotne
-ubezpieczenia turystyczne,
-ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
-ubezpieczenia Auto Casco,
-obowiązkowe ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych,
-Otwarty Fundusz Emerytalny
3. Pola zakładki KALKULATOR niezbędne do przeprowadzenia kalkulacji są oznaczone jako pola, których
wypełnienie przez Użytkownika jest obowiązkowe (przy pomocy symbolu * ),
4.Tylko i wyłącznie Użytkownik odpowiada za wynikłe skutki z nieprawidłowego wypełnienia formularza
aplikacji. W głównej mierze polegające na podaniu nieprawdziwych, niekompletnych, błędnych, lub
wprowadzających w błąd danych.
5. Jedynym niepodważalnym źródłem wiedzy na temat produktów są ich Ogólne Warunki Ubezpieczeń lub w
przypadku ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej pojazdów mechanicznych ustawa z dnia 22 maja 2003r. o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych (Dz. U. nr 124, poz. 1152 z późn. zm.),
6. Serwis polskieubezpieczenia.pl umożliwia zapoznanie się oraz utrwalenie Ogólnych Warunków Ubezpieczeń

wszystkich oferowanych produktów ubezpieczeniowych,
7. Zakładka KUP POLISĘ nie oznacza automatycznego zawarcia umowy ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia
zostaje zawarta w momencie zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty w trybie określonym w
punkcie 4 ppkt. 7 niniejszego Regulaminu

4. Warunki prawne korzystania z usług AutoCard Sp. z o.o.
1. Niniejszy Regulamin stanowi stały nierozłączny, element zawieranych poprzez polskieubezpieczenia.pl umów
ubezpieczenia.
2. Informacje dotyczące zawierania umowy ubezpieczenia oraz warunków związanych z produktami
ubezpieczeniowymi oferowanymi przez AutoCard Sp. z o.o. dostępne są w OWU poszczególnych produktów
ubezpieczeniowych.
3. Wysokość składki ubezpieczenia zawarta jest w polskich złotych
4. AutoCard Sp. z o.o. umożliwia porównanie zakresu ochrony oferowanej przez poszczególnych produktach
poprzez analizę zapisów OWU.
5. Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje bezpośrednio po wybraniu w serwisie polskieubezpieczenia.pl
żądanego wariantu ubezpieczenia, wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych poprzez Użytkownika,
a następnie opłacenie należnej składki ubezpieczeniowej. Za moment dokonania płatności uznaje się moment
zaksięgowania składki na rachunku bankowym AutoCard Sp. z o.o. lub opłaty składki u kuriera w momencie
wybrania płatności za pobraniem.
6. Zakup polisy poprzez opisane wyżej czynności jest jednoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z OWU
właściwego dla wybranego produktu oraz Towarzystwa Ubezpieczeń oraz zaakceptowania warunków niniejszego
regulaminu.
7. W celu dokonania płatności składki ubezpieczeniowej Użytkownik może wybrać następujące formy płatności:
-przelewem w oddziale banku, na poczcie lub w innym wyznaczonym miejscu;
-za pobraniem płatne u kuriera dostarczającego polisę;
8. W przypadku płatności przelewem umowa ubezpieczenia zostaje zawarta pod warunkiem dokonania zapłaty
składki lub jej pierwszej raty we wskazanej na polisie wysokości w ciągu 3 dni od momentu zakupu polisy,
jednak nie później niż przed początkiem okresu ochrony ubezpieczeniowej. Jeżeli warunek ten zostanie
niedopełniony zakup polisy prze Klienta przestaje być wiążący.
9. Potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia jest druk polisy. Po zaksięgowaniu kwoty składki na koncie
AutoCard Sp. z o.o. wyśle na wskazany przez Klienta adres przesyłkę zawierającą polisę oraz OWU wybranego
produktu ubezpieczeniowego. W przypadku płatności za pobraniem dokumenty te zostaną wysłane
niezwłocznie.

5. Warunki przystąpienia do Programu AutoCard
1. Do Programu może przystąpić każda pełnoletnia osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
także cudzoziemiec, która złożyła formularz zgłoszeniowy.
2. Uczestnik rozpoczyna gromadzenie Kilometrów od momentu otrzymania nieodpłatnej, imiennej karty,
opatrzonej logiem AutoCard, oraz umieszczonymi logo poszczególnych partnerów.
3. Karta uczestnika może nie zostać wydana w sytuacji nie podania danych, lub podania nieprawdziwych danych
w formularzu zgłoszeniowym.
4. Przystępując do programu AutoCard Uczestnik automatycznie wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości za
pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, otrzymywanie telefonów/SMS oraz przesyłek pocztowych
od AutoCard oraz wszystkich partnerów programu.

6. Karta AutoCard
1. Karta AutoCard jest kartą imienną, posiada indywidualny numer przypisany Uczestnikowi oraz opatrzona jest
jego imieniem i nazwiskiem.
2. Karta AutoCard dla swej ważności musi być podpisana przez Uczestnika.
3. Karta AutoCard nie jest zbywalna i nie może być stosowana przez osoby trzecie.
4. Uczestnik może korzystać wyłącznie z jednej karty.
5. Karta jest przyznawana Uczestnikowi przez Bank w porozumieniu z Zarządcą programu w oparciu o niniejszy
Regulamin Programu oraz Regulamin Banku .
6. Karta AutoCard zachowuje swoją ważność jako karta bankowa, mimo zakończenia programu partnerskiego .
7. Właścicielem karty płatniczej AutoCard jest Bank.
8. W sytuacjach nieobjętych niniejszym regulaminem, zastosowania mają przepisy umowy o karcie płatniczej
AutoCard zawartej z Bankiem.
9. W przypadku utraty oraz kradzieży karty Uczestnik winien niezwłocznie powiadomić o zaistniałym fakcie
Zarządcę programu, celem zablokowania karty.
10. Po zablokowaniu karty, karta traci swą ważność i nie może być dalej użytkowana.
11. Celem wydania nowej karty (utraconej, uszkodzonej oraz skradzionej) Uczestnik składa formularz
reklamacyjny w placówce AutoCard.
12. W przypadku wymiany uszkodzonej karty, Kilometry zgromadzone na niej zostają ponownie zapisane na
duplikacie. W czasie oczekiwania na nową kartę Kilometry nie są dopisywane do konta Uczestnika.

13. W przypadku kradzieży lub utraty karty Uczestnik programu ma obowiązek niezwłocznie zgłosić ten fakt
Zarządcy programu celem zabezpieczenia zebranych Kilometrów. W przypadku braku zgłoszenia zgromadzone
Kilometry zostaną anulowane.
14. Zarządca programu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe wskutek utraty,
uszkodzenia lub kradzieży karty.

7. Przyznawanie i odejmowanie Kilometrów
1. Uczestnik zbiera Kilometry, korzysta z rabatów, odbiera nagrody, kupony oraz bierze udział w
organizowanych konkursach na zasadach określonych w regulaminie.
2. Uczestnik zdobywa Kilometry poprzez dokonywanie zakupów towarów i usług w placówkach AutoCard.
3. Uczestnik wymienia Kilometry na towary i usługi wyszczególnione w Katalogu AutoCard, aktualnym na dzień
wymiany Kilometrów.
4. Pracownik ma prawo wylegitymować uczestnika celem potwierdzenia jego tożsamości.
5. Zapis zgromadzonych Kilometrów następuje na podstawie dokonanych płatności za wykonane usługi oraz
zakupione towary.
6. Kilometry przyznawane są tylko za dokonane usługi oraz zakupy towarów w Placówce i po okazaniu karty.
7. Zapis Kilometrów następuje poprzez wpisanie przez pracownika numeru karty umieszczonego na karcie
AutoCard do systemu elektronicznego programu.
8. Kilometry zebrane przez Uczestnika na koncie uczestnika są ważne przez okres 36 miesięcy, licząc od daty
ich przyznania na konto uczestnika. Po upływie powyższego terminu Kilometry, które nie zostały wymienione na
nagrody zgodnie z niniejszym Regulaminem Programu tracą ważność i będą odjęte z konta uczestnika.
9. W przypadku wystawiania Uczestnikowi rachunku okresowego (np. miesięcznie lub kwartalnie), Kilometry
będą przyznane w terminie 30 dni roboczych.
10. Kilometry będą odejmowane z konta Uczestnika przez Zarządzającego Programem w przypadku, gdy
Uczestnik zwróci Partnerowi nabyte towary lub usługi objęte programem, za które zostały przyznane Kilometry i
otrzyma zwrot wartości tych towarów lub usług. W takim przypadku Uczestnik zobowiązany jest wręczyć kartę
uczestnika pracownikowi punktu handlowo – usługowego Partnera w celu odjęcia konta Uczestnika uprzednio
przyznanych Kilometrów.
11. Wszelkie zastrzeżenia co do ilości Kilometrów odjętych Uczestnik zobowiązany jest zgłosić, kontaktując się z
Centrum Obsługi Klienta w ciągu 7 dni od dnia odjęcia Kilometrów. Po upływie terminu określonego powyżej
reklamacje nie będą uwzględniane.
12. Każdy uczestnik może sprawdzić ilość zgromadzonych Kilometrów na karcie AutoCard, w placówkach
programu oraz na stronie www.autocard.pl.
13. W przypadku zaistnienia podejrzenia, iż uzyskanie Kilometrów nie nastąpiło wskutek dokonania usług lub
zakupu towarów, Zarządca zastrzega sobie możliwość blokady kraty Uczestnika.
14. Uzyskane Kilometry można realizować jedynie w sposób przewidziany w niniejszym regulaminie.
15. Kilometry nie będą przyznawane za dokonane usługi gwarancyjne.
16. Zarządzający programem nie będzie przyznawać i uwzględniać Kilometrów wydanych po utracie przez
Partnera statusu Partnera Programu.
17. Kilometry mogą być anulowane jeżeli postępowanie sprawdzające wykaże, że Kilometry zostały pozyskane
za pomocą oszustwa lub dopisane omyłkowo.

8. Redempcja Kilometrów
1. Uczestnik realizuje zebrane Kilometry w placówkach AutoCard, nabywając towary lub usługi wyszczególnione
w katalogu i na stronie internetowej programu.
2. Uczestnik wymienia Kilometry na objęte w obowiązującym w chwili realizacji katalogu, towary, rabaty i
kupony. Uczestnik nie może wymienić Kilometrów na gotówkę.
3. AutoCard zachowuje możliwość udostępniania za Kilometry innych produktów, nie figurujących w katalogu
nagród, a objętych promocją. AutoCard ma także prawo prowadzić promocje związane ze sprzedażą
określonych towarów lub usług, w ramach których Kilometry mogą być wymieniane na rabaty na towary lub
usługi objęte promocją. O warunkach takich akcji informuje on Uczestników za pośrednictwem Placówek
AutoCard, na stronach internetowych lub w bezpośredniej korespondencji.
4. Uczestnik dokonuje wymiany w punktach objętych programem AutoCard oraz poprzez stronę WWW.
5. Tylko uczestnik może realizować Kilometry, okazując imienną, aktualną kartę AutoCard, pracownikowi
Placówek AutoCard. Pracownik dokonuje odczytu karty a następnie odejmuje stosowną ilość Kilometrów według
przelicznika zawartego w katalogu za poszczególny towar, rabat lub kupon.
6. Z chwilą złożenia zamówienia na nagrodę przez Uczestnika, liczba Kilometrów odpowiadająca zamówionej
nagrodzie, wskazana w aktualnym katalogu nagród lub innych materiałach opublikowanych przez
Zarządzającego programem, będzie odjęta ze stanu konta Uczestnika.
7. Uczestnik jest zobowiązany do zastosowania się do zasad i warunków obowiązujących u dostawcy nagród,
szczególnie w odniesieniu do nagród wymagających rezerwacji z wyprzedzeniem i ograniczeń lub opłat
związanych z realizacją, odwołaniem lub zmianą takiej rezerwacji.
8. Prezent, rabat lub kupon Uczestnik może odebrać bezpośrednio w Placówce AutoCard, po wcześniejszym
zamówieniu.
9. Uczestnik jest zobowiązany odebrać zamówiony towar, w przeciągu 21 dni roboczych od momentu
poinformowania przez Zarządcę programu o zrealizowanym zamówieniu. Po tym terminie towar zostanie
odesłany do magazynu. Ewentualna ponowna wysyłka będzie realizowana na koszt Uczestnika.

10. Nagroda odebrana przez Uczestnika nie podlega zwrotowi, oraz nie ma możliwości zwrotu przez Zarządcę
pobranych Kilometrów.
11. Zgłoszone zamówienie zostanie zrealizowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
12. Po złożeniu zamówienia na nagrodę, nagroda zamówiona przez Uczestnika będzie dostarczona do odbioru w
punktach handlowych Partnerów lub bezpośrednio od dostawcy nagrody, zgodnie z informacjami zawartymi w
katalogu nagród lub innych materiałach opublikowanych przez Zarządzającego Programem.
13. Po dokonaniu zamówienia, Uczestnikowi wydawane jest potwierdzenie zamówienia, stanowiące dokument
uprawniający do odbioru towaru, kuponu lub rabatu. Przy odbiorze towaru, kuponu lub rabatu Uczestnik
okazuje potwierdzenie zamówienia.
14. Towary wyszczególnione w katalogu są realizowane w ramach ich dostępności. W przypadku braku
Zarządca zastrzega sobie możliwość późniejszej realizacji zamówienia. W sytuacji braku towaru, Uczestnik
zostaje powiadomiony o zaistniałym fakcie celem zmiany zamówienia i wydania innego towaru .
15. AutoCard zastrzega, że informacje o towarach, w tym zdjęcia i opisy, prezentowane w materiałach
AutoCard, wskazują wyłącznie na rodzaj towaru i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu
Cywilnego, tym samym AutoCard zastrzega sobie prawo zastąpienia towaru lub usługi produktem lub usługą o
tym samym lub zbliżonym przeznaczeniu i parametrach. Jeżeli Uczestnik nie zgłosił zastrzeżeń przy odbiorze,
uważa się, że zaakceptował zamienny produkt lub usługę.
16. Przyznane rabaty nie sumują się z obowiązującymi rabatami na dany towar lub usługę
niewyszczególnionymi w katalogu.
17. Uczestnik nie może w trakcie realizacji zamówienia oraz po zakończeniu realizacji, zmienić zamówionego
produktu na inny.
18. Zamówionej nagrody nie można zwrócić ani wymienić na inną. W przypadku rezygnacji przez Uczestnika z
odbioru nagrody po jej zamówieniu Zarządzający Programem nie jest zobowiązany do zwrotu Kilometrów
odjętych z konta Uczestnika z tytułu zamówienia nagrody.
19. Uczestnik winien zgłosić niezwłocznie Zarządcy programu w terminie 14 dni o ewentualnych
niezgodnościach dostawy ze złożonym zamówieniem, celem wyjaśnienia sprawy.
20. Zarządca programu nie ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe wypełnianie zgłoszenia zamówienia.
21. Zarządzający Programem zapewni dostarczenie nagrody w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty złożenia
zamówienia na nagrodę przez Uczestnika. Zarządzający Programem nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie
w dostawie wysłanej przez niego nagrody, wynikłe z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku, gdy
Zarządzający Programem posiada dowód dwukrotnego wysłania nagrody do Uczestnika pod adresem Uczestnika
znajdujący się w bazie danych, ponowne wysłanie nagrody może nastąpić po uprzednim pokryciu przez
Uczestnika kosztów przesyłki. Zarządzający Programem nie jest zobowiązany do zwrotu Kilometrów odjętych z
konta Uczestnika z tytułu zamówienia takiej nagrody.
22. Zarządzający Programem nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady nagród oraz z
tytułu niewłaściwego świadczenia nagrody.
23. Produkty posiadające kartę gwarancyjną producenta powinny być reklamowane tylko w punktach
serwisowych danego producenta wymienionych w karcie gwarancyjnej. Reklamacje w placówkach AutoCard nie
będą przyjmowane .
24. Zarządca Programu przewiduje możliwość zaoferowania uczestnikowi za Kilometry innych towarów,
kuponów oraz rabatów niewyszczególnionych w katalogu AutoCard.
25. W przypadku realizacji kilku zamówień Uczestnika Zarządca zastrzega sobie możliwość oddzielnej przesyłki
poszczególnych towarów.
26. Zarządca przewiduje możliwość organizowania konkursów mających na celu wyłonienie zwycięzcy,
zwycięzców spośród uczestników Programu AutoCard, na zasadach określanych w odrębnych regulaminach.
27. W przypadku, niedostępności zamówionego towaru, Uczestnik zostanie poinformowany o tym fakcie, a
odjęte Kilometry zostaną zwrócone w ilości odpowiadającej zamówionemu towarowi.

8. Zasady ochrony danych osobowych
1. Zarządca programu dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego z Uczestników Programu
przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie z odpowiednimi
regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
2. Zarządca Programu zastosował niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane
rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny
odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, nr
100, poz. 1024).
3. Udostępnienie danych Zarządcy przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie Autocard ma
charakter całkowicie dobrowolny.
4. Dane osobowe Uczestników Programu AutoCard będą przetwarzane w celu realizacji produktów i usług
Programu AutoCard. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest firma AutoCard Sp. z o.o.
z siedzibą w Kraczkowej, 37-124 Kraczkowa.
5. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora oraz Partnerów informacji o charakterze
reklamowym i handlowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody nie jest
koniecznym warunkiem przystąpienia do Programu, aczkolwiek nie wyrażenie zgody, pozbawia możliwości
Uczestnika otrzymywania jakichkolwiek informacji o artykułach oferowanych przez Zarządcę oraz Partnerów.
6. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. Wszelkie uwagi
uczestnik powinien kierować za pośrednictwem strony internetowej (www.autocard) lub telefonicznie dzwoniąc
pod numer zamieszczony na powyższej stronie internetowej.

7. Zarządca Programu nie będzie udostępniał bez zgody Uczestnika dotyczących go danych osobowych
podmiotom nie uczestniczącym w Programie. Nie dotyczy to przypadków, gdy takie udostępnienie będzie
dozwolone lub konieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
8. W przypadku gdy Uczestnik nie zawiadomi Zarządzającego Programem o zmianie swoich danych osobowych,
Zarządzający Programem nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienie lub brak działania spowodowany
nie zaktualizowaniem danych przez Uczestnika, w szczególności za wysłanie informacji dotyczących AutoCard,
informacji o stanie Konta, Nagród lub Kart Uczestnika na niewłaściwy adres. Wszelkie koszty związane z
ponowną wysyłką, na wniosek Uczestnika powyższych materiałów lub informacji wskutek braku aktualizacji
przez Uczestnika jego danych osobowych obciążają wyłącznie Uczestnika.
9. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie od Zarządcy AutoCard sp. z o.o. jak i Partnerów obecnych i
przyszłych, informacji handlowych jak i serwisowych, wybranym przez Zarządcę sposobem komunikacji

10. Postanowienia Końcowe
1. Zarządca Programu może w dowolnym czasie zdecydować o przerwaniu programu.
2. W przypadku decyzji Zarządzającego Programem o zawieszeniu lub zakończeniu programu AutoCard
uczestnik uprawniony jest do wymiany zebranych Kilometrów w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia
decyzji. Po upływie powyższego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych
Kilometrów na nagrody, a Zarządzający Programem nie będzie zobowiązany do wymiany na nagrody
Kilometrów niewykorzystanych przez Uczestnika.
3. Zarządca zastrzega sobie możliwość zmiany zasad niniejszego programu i postanowień regulaminu w każdym
czasie.
4. Zawiadomienie o zakończeniu programu oraz o zmianie regulaminu będzie umieszczone we wszystkich
placówkach AutoCard w okresie 30 dni i na stronie WWW.
5. Uczestnik może w dowolnym terminie zrezygnować z uczestnictwa w programie.
6. Uczestnik składa imienną kartę AutoCard w placówce, wraz z pisemną deklaracją o zakończeniu uczestnictwa
w programie.
7. Uczestnik nie może zbyć uprawnień wynikających z jego udziału w konkursie.
8. W przypadkach nieobjętych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
9. Uczestnik podpisując formularz zgłoszeniowy bierze odpowiedzialność za umieszczone w nim informacje.

