REGULAMIN SYSTEMU LEAD
§1
Informacje ogólne
Organizatorem oraz koordynatorem Systemu LEAD jest firma Ubezpieczenia online.pl
Rankomat Sp. z o.o. Sp. k. (dawniej Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o.) zwana dalej
„Organizatorem”, ul. Generała Władysława Sikorskiego 2-8, 53-659 Wrocław,
NIP 895-182-19-18, REGON 933023875, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000671372.
Niniejszy Regulamin stanowi uzupełnienie praw i obowiązków istniejących pomiędzy
Organizatorem a Uczestnikiem wynikających z umowy o „Uczestnictwie w Systemie LEAD”.
§2
Użytkowanie Systemu LEAD
1.

System LEAD znajduje się pod adresem: www.ubezpieczeniaonline.pl/lead/system

2.

Uczestnik w Systemie LEAD ma możliwość przeglądania Formularzy LEAD w kategoriach
ubezpieczeń wybranych przez siebie oraz w wybranym przez siebie regionie
geograficznym.

3.

Uczestnik na podany podczas rejestracji adres email może otrzymać wiadomość
generowaną automatycznie przez System LEAD, każdorazowo, kiedy w Systemie LEAD
pojawi się Formularz LEAD, w kategorii ubezpieczeń oraz regionie geograficznym
wybranym przez Uczestnika.

4.

Uczestnik na podany podczas rejestracji numer telefonu komórkowego może otrzymać
wiadomość SMS generowaną automatycznie przez System LEAD, każdorazowo, kiedy w
Systemie LEAD pojawi się Formularz LEAD, w kategorii ubezpieczeń oraz regionie
geograficznym wybranym przez Uczestnika.

5.

Uczestnik po do dokonaniu zakupu wybranego Formularza LEAD zobowiązuje się do
sporządzenia oraz przesłania w terminie do 5 dni oferty ubezpieczenia na adres email
wskazany w danym Formularzu LEAD, który zakupił.

6.

W trosce o wysoką jakość świadczonych usług, Organizator może rozwiązać współpracę z
Uczestnikiem, jeśli ten:
• przesyła Klientowi oferty po terminie określonym w zakupionym Formularzu LEAD lub
nie przesyła jej w ogóle, mimo tego że Uczestnik dokonał zakupu Formularza,
• nie przesyła do Organizatora kopii e-mail oferty ubezpieczenia złożonej Użytkownikowi
bądź nie informuje Go o złożeniu takiej oferty w inny sposób.

7.

Dla każdego Formularza LEAD może zostać przedstawionych maksymalnie 5. ofert
różnych towarzystw ubezpieczeń, przy czym każda oferta z danego towarzystwa
ubezpieczeń może zawierać kilka wariantów ubezpieczenia.

8.

Cena Formularzy LEAD jest ustalana oddzielnie dla każdego towarzystwa ubezpieczeń.

9.

Uczestnik ma możliwość kupienia Formularza LEAD w celu przedstawienia ofert z kilku
towarzystw ubezpieczeń, przy czym łączny koszt zakupu Formularza LEAD jest sumą
wszystkich cen dla poszczególnych towarzystw ubezpieczeń.

10. Organizator nie gwarantuje Uczestnikowi, iż zawrze umowę ubezpieczenia z
Użytkownikiem usługi „Zamów ubezpieczenie”, którego Formularz LEAD zakupi.
11. Uczestnik zobowiązuje się do przesłania Organizatorowi kopii ofert sporządzonych i
przekazanych Użytkownikowi na adres email: leady@ubezpieczeniaonline.pl.
§3
Postępowanie reklamacyjne
1.

Wszelkie reklamacje dotyczące zakupionych Formularzy LEAD, muszą być zgłaszane na
adres email: leady@ubezpieczeniaonline.pl w terminie 14 dni od dnia zakupu Formularza
LEAD.

2.

Organizator ma 14 dni od daty wpłynięcia skargi na rozpatrzenie reklamacji.

3.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Organizator zwraca jedynie koszt
zakupu Formularza LEAD.
§4
Płatności

Minimalna kwota wpłaty na rzecz zakupu Formularzy LEAD wynosi 100,00 zł (słownie: sto
złotych).
§5
Postanowienia końcowe
1. Organizator zachowuje prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu.
2. W przypadku zmiany treści regulaminu Organizator powiadomi o tym uczestnika drogą
elektroniczną.

