REGULAMIN PROMOCJI
“Zaszczepieni”
Postanowienia ogólne
§1
1. Promocja określona niniejszym Regulaminem, zwana dalej „Promocją”,
organizowana jest przez Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551,
posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał
zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł, zwana
dalej „Towarzystwem Ubezpieczeń”.
2. Niniejszy Regulamin promocji określa zasady wypłaty Premii dla Pracownika
Ubezpieczającego z tytułu zaszczepienia Szczepionką przeciw COVID19, objętego
ochroną ubezpieczeniową, na podstawie Warunków Ubezpieczenia Grupowego
na Życie „Ochrona w Grupie” (kod: UG_ZYC/07/21/GOL) zwanych dalej
„Warunkami Ubezpieczenia”.
Definicje
§2
1. Użytym w niniejszym Regulaminie terminom nadaje się następujące znaczenia:
1) Premia – wypłata dla uczestnika Promocji z tytułu Pełnego zaszczepienia
przeciw COVID19 w kwocie 100,00 złotych polskich (sł. sto złotych zero
groszy);
2) Pełne zaszczepienie przeciw COVID19 – przyjęcie pełnej dawki Szczepionki przeciw COVID19, potwierdzonej Unijnym Certyfikatem COVID19;
3) Regulamin promocji – niniejszy Regulamin Promocji „Zaszczepieni”
(przyjęty Uchwałą Zarządu Towarzystwa i obowiązujący od 6 września
2021 roku);
4) Szczepionka przeciw COVID19 – preparat leczniczy wywołujący odporność przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2 zatwierdzony do użycia na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przez Europejską Agencję Leków;
5) Ubezpieczający – podmiot, który zawarł z Towarzystwem Ubezpieczeń
Umowę ubezpieczenia;
6) Umowa ubezpieczenia – umowa grupowego ubezpieczenia na życie oraz
ryzyk dodatkowych, zawarta między Towarzystwem Ubezpieczeń a Ubezpieczającym na podstawie Warunków Ubezpieczenia, a także odpowiednich Warunków Dodatkowego Ubezpieczenia, z uwzględnieniem warunków
określonych w § 5 ust. 2. Integralną częścią Umowy ubezpieczenia są postanowienia szczególne uzgodnione przez strony Umowy ubezpieczenia,
załączone do Wniosku a następnie potwierdzone w Polisie, o ile zostały
przez strony Umowy ubezpieczenia uzgodnione;
7) Unijny Certyfikat COVID19 – zwany dalej „Certyfikatem COVID19”, dokument z kodem QR, który potwierdza pełne zaszczepienie przeciw COVID19,
wydany przez kraj członkowski Unii Europejskiej lub kraj należący do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
2. Do definicji niezdefiniowanych w niniejszym Regulaminie Promocji zastosowanie mają definicje zawarte w Warunkach Ubezpieczenia oraz Warunków
Dodatkowego Ubezpieczenia, na podstawie których zawarta została Umowa
ubezpieczenia.
Okres obowiązywania Promocji
§3
Promocja obowiązuje w okresie od dnia 06.09.2021 r. do 28.02.2022 r. i umożliwia
objęcie ochroną ubezpieczeniową:
•
od 01.10.2021 r. (dotyczy Pracowników składających Deklarację zgody do
30.09.2021 r.) oraz
•
od 01.11.2021 r. (dotyczy Pracowników składających Deklarację zgody do
31.10.2021 r.) oraz
•
od 01.12.2021 r. (dotyczy Pracowników składających Deklarację zgody do
30.11.2021 r.) oraz

•
•
•

od 01.01.2022 r. (dotyczy Pracowników składających Deklarację zgody do
31.12.2021 r.) oraz
od 01.02.2022 r. (dotyczy Pracowników składających Deklarację zgody do
31.01.2022 r.) oraz
od 01.03.2022 r. (dotyczy Pracowników składających Deklarację zgody do
28.02.2022 r.).

Uczestnik Promocji
§4
Uprawnionym do wzięcia udziału w Promocji jest Pracownik Ubezpieczającego,
który:
1. Złożył Deklarację zgody i został objęty ochroną ubezpieczeniową w terminach
podanych w § 3.
2. Spełnia warunki definicji Pracownika, określone w Warunkach Ubezpieczenia
oraz postanowieniach szczegółowych, stanowiących integralną część Umowy
ubezpieczenia.
3. Przeszedł Pełne zaszczepienie przeciw COVID19.
4. Posiada Certyfikat COVID19.
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Warunki Promocji
§5
Regulaminem promocji objęty Pracownik Ubezpieczającego, który w okresie
obowiązywania Promocji złoży Deklarację zgody i spełni wszystkie warunki niezbędne do skutecznego objęcia ochroną ubezpieczeniową, określone
w Warunkach Ubezpieczenia oraz postanowieniach szczególnych do Umowy
ubezpieczenia.
Promocją objęte są Umowy ubezpieczenia zawarte z Towarzystwem Ubezpieczeń potwierdzone Polisą na następujących warunkach:
1) należna składka z tytułu zawartej Umowy Ubezpieczenia finansowana jest
w całości przez Ubezpieczającego;
2) minimalna miesięczna składka za Ubezpieczonego wynosi 25 zł;
3) Umowa Ubezpieczenia zawarta jest na 2 lata;
4) Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się:
•
01.10.2021 r. lub,
•
01.11.2021 r. lub,
•
01.12.2021 r. lub,
•
01.01.2022 r. lub,
•
01.02.2022 r. lub,
•
01.03.2022 r.
Uczestnik Promocji spełniający warunki § 4 niniejszego Regulaminu może ubiegać się o wypłatę Premii w wysokości 100,00 zł.
Promocją nie są objęci Współubezpieczeni (Małżonkowie, Partnerzy lub Pełnoletnie dzieci).
Wypłata Premii
§6
Podstawą do ustalenia zasadności wypłaty Premii jest przekazanie oryginału
(nie dotyczy dokumentu stwierdzającego tożsamość), skanu lub kopii:
1) Certyfikatu COVID19;
2) dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby uprawnionej do wypłaty
Premii.
Zgłoszenia wypłaty Premii można dokonać przez:
1) stronę internetową Towarzystwa Ubezpieczeń zakładkę „Zgłoszenie
roszczenia”;
2) pocztą;
3) osobiście w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń.
Premia wypłacana jest w formie wypłaty jednorazowej przelewem na rachunek
bankowy podany w zgłoszeniu wypłaty.
Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Premię w ciągu 30 dni licząc od daty zgłoszenia wypłaty.

Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy al. „Solidarności” 171, 00-877 Warszawa,
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292551,
posiadająca numer REGON 141186640 i numer NIP 107-00-08-220, kapitał zakładowy zarejestrowany i w całości wpłacony wynosi 95 500 000 zł.
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5. Uczestnik Promocji uprawniony jest do jednorazowej wypłaty Premii w okresie
obwiązywania Umowy Ubezpieczenia.
6. Ponowne przystąpienie do Umowy ubezpieczenia nie uprawnia do ponownej
wypłaty Premii.
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Reklamacje
§7
Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo wniesienia Reklamacji w zakresie
niezgodności przeprowadzenia promocji z niniejszym Regulaminem promocji.
Uczestnik promocji może zgłaszać Reklamacje:
1) pisemnie:osobiście w siedzibieTowarzystwa Ubezpieczeń albo przesyłką pocztową na adres Towarzystwa Ubezpieczeń wskazany na stronie internetowej
(www.openlife.pl);
2) w formie elektronicznej: za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
info@openlife.pl lub przy wykorzystaniu formularza na stronie internetowej
Towarzystwa Ubezpieczeń (www.openlife.pl);
3) ustnie: telefonicznie pod numerem infolinii albo osobiście podczas wizyty
uczestnika Promocji w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń.
Zmiana danych teleadresowych Towarzystwa Ubezpieczeń nie wymaga zmiany
Regulaminu. Aktualne dane teleadresowe znajdują się na stronie internetowej
www.openlife.pl.
Reklamacja może być złożona przez pełnomocnika dysponującego oryginałem pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub kopią pełnomocnictwa poświadczoną za zgodność z oryginałem. Potwierdzenia dokumentów za
zgodność z oryginałem może dokonać osoba wykonująca czynności agencyjne
w imieniu Agenta, pracownik Ubezpieczającego, Brokera Towarzystwa Ubezpieczeń, notariusz, adwokat lub radca prawny.
Reklamacja powinna zawierać niezbędny do jej rozpatrzenia zakres danych tj.:
imię i nazwisko, numer polisy/wniosku/deklaracji oraz adres korespondencyjny
lub adres e-mail.
Towarzystwo Ubezpieczeń na żądanie uczestnika Promocji potwierdza fakt złożenia Reklamacji – w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznie.
Odpowiedź na Reklamację udzielana jest w postaci papierowej lub za pomocą
innego trwałego nośnika informacji. Na wniosek Uczestnika Promocji odpowiedź może zostać dostarczona pocztą elektroniczną.
Odpowiedź na Reklamacje udzielana jest niezwłocznie, nie później niż 30 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania Reklamacji.
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9. W przypadku szczególnie skomplikowanych spraw, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie 30 dni kalendarzowych
Towarzystwo Ubezpieczeń:
1) poinformuje Uczestnika promocji o przyczynach opóźnienia;
2) wskazuje okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia
sprawy;
3) określa przewidywany termin rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania Reklamacji.
10. Uczestnik Promocji może pisemnie odwołać się od otrzymanej decyzji do kierownika odpowiedzialnego za obsługę procesu reklamacji, a następnie do Dyrektora
Departamentu Obsługi Klienta Towarzystwa Ubezpieczeń.
11. Niezależnie od powyższego trybu uczestnikowi Promocji przysługuje prawo
wniesienia skargi do Rzecznika Finansowego oraz wystąpienia z wnioskiem
o przeprowadzenie przez Rzecznika Finansowego pozasądowego postępowania
w sprawie rozwiązywania sporów między klientami podmiotów rynku finansowego, a tymi podmiotami. Na dzień zatwierdzenia niniejszego Regulaminu
promocji, adres strony internetowej Rzecznika Finansowego to: http://rf.gov.pl/.
12. Niezależnie od powyższego trybu uczestnikowi Promocji, który jest konsumentem przysługuje prawo zwrócenia się o pomoc do miejskich i powiatowych
rzeczników konsumenta.
13. Towarzystwo Ubezpieczeń podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
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Postanowienia końcowe
§8
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Promocji mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej oraz inne przepisy prawa polskiego.
Niniejszy Regulamin promocji został zatwierdzony uchwałą Zarządu Open
Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna nr 1 z dnia 2 września
2021 roku.
Niniejszy Regulamin Promocji jest doręczany osobie uprawnionej przez
Ubezpieczającego do obsługi Umowy ubezpieczenia. Ponadto, niniejszy
Regulamin Promocji jest dostępny na stronie internetowej Towarzystwa
Ubezpieczeń oraz w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń.
Niniejszy Regulamin Promocji obowiązuje od dnia 6 września 2021 roku.

