UMOWA UCZESTNICTWA W SYSTEMIE LEAD
zawarta we Wrocławiu w dniu ………………………….. pomiędzy:
Ubezpieczenia online.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 51-319, przy ul. Sycowskiej 44,
wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000216153, NIP: 895-182-19-18, REGON: 933023875, kapitał zakładowy: 1 100 000 zł,
opłacony w całości, reprezentowaną przez Konrada Piechotę - Prezesa Zarządu, zwanym dalej
„Organizatorem”
a
Panią/Panem ..................................................................................................................................
zam. w ........................................................ przy ul. .......................................................................
prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ...........................................................................
........................................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................
Telefon komórkowy: ….……………………………….. Adres e-mail: ……………..……………………………………….
NIP: ............................................................... REGON: …………………….………………………………………….
Numer licencji: .………………………………………………………………………………………………………………...……….
Adres strony WWW: …………………………………………………………………………….........................................
zwaną/ym dalej „Uczestnikiem”.
§1
DEFINICJE
Usługa „Zamów ubezpieczenie” – to usługa dla osób zdecydowanych na zakup polisy, które chcą
otrzymać oferty od kilku pośredników ubezpieczeniowych, reprezentujących różne towarzystwa
ubezpieczeń. Usługa dostępna jest na stronach internetowych należących do Organizatora.
Użytkownik – osoba korzystająca z usługi „Zamów ubezpieczenie”.
Formularz LEAD - formularz z danymi przekazywanymi przez użytkowników usługi „Zamów
ubezpieczenie”, przeznaczony dla Uczestników Systemu LEAD.
System LEAD – kompleksowy System pozyskiwania klientów przez Uczestników składający się ze stron
internetowych zlokalizowanych na domenach należących do Organizatora.
§2
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest udostępnienie Uczestnikowi przez Organizatora dostępu do Systemu LEAD,
w którym Uczestnik po zarejestrowaniu ma możliwość przeglądania Formularzy LEAD oraz
dokonywania ich zakupu.
2. Uczestnik zobowiązany jest do dokonania rejestracji w Systemie LEAD oraz podania wszystkich danych
wymaganych przez Formularz rejestracyjny Systemu LEAD.
3. Uczestnik zobowiązany jest do podania podczas rejestracji nazw towarzystw ubezpieczeń, które
reprezentuje i w imieniu, których będzie sporządzał oferty ubezpieczeń.
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4. Uczestnik przed dokonaniem zakupu Formularza LEAD uzyskuje wgląd do danych dotyczących potrzeb
ubezpieczeniowych oraz przedmiotu ubezpieczenia, które przekazał Użytkownik.
5. Uczestnik po dokonaniu zakupu uzyskuje dostęp do danych kontaktowych, które przekazał
Użytkownik.
6. Uczestnik po dokonaniu zakupu wybranego Formularza LEAD zobowiązuje się do sporządzenia
i przesłania ofert ubezpieczenia na adres email podany w Formularzu LEAD przez Użytkownika.
7. Uczestnik zobowiązuje się do przesłania Organizatorowi kopii ofert sporządzonych
i przekazanych Użytkownikowi.
§3
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Organizator i Uczestnik w pełni respektują prawo do prywatności i ochrony danych osobowych
zawartych w Formularzach LEAD.
2. Organizator prowadzi bazę danych w oparciu o zgłoszenie jej do Generalnego Inspektora Danych
Osobowych.
3. Uczestnik po dokonaniu zakupu Formularza LEAD uzyskuje dostęp wyłącznie do danych osobowych
Użytkowników, którzy wyrazili zgodę na ich wykorzystywanie i przetwarzanie zgodnie z regulaminem
usługi „Zamów ubezpieczenie”.
4. Uczestnik nie ma prawa wykorzystywać uzyskanych danych w celach nie związanych
z przedstawieniem ofert ubezpieczeń, jak również nie ma prawa ich udostępnić osobom trzecim.
5. Uczestnik zobowiązany jest do usunięcia uzyskanych danych w ciągu 30 dni od daty zakupu Formularza
LEAD.
6. Uczestnik może uzyskać zgodę od Użytkownika, którego dane uzyskał na ich przetwarzanie, za co
Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
§4
NARUSZENIA UMOWY I KARY
1. Każdorazowe naruszenie umowy może skutkować jej natychmiastowym zerwaniem przez
Organizatora oraz wpisaniem Uczestnika na listę Uczestników, z którymi Organizator nigdy więcej nie
podejmie współpracy w zakresie Systemu LEAD.
2. Poprzez naruszenie niniejszej umowy rozumie się w szczególności:
 przedstawienie Użytkownikowi ofert z towarzystw ubezpieczeń, dla których Formularz LEAD nie
został zakupiony;
 wypełnianie Formularzy LEAD, jako klient w celu sprawdzenia, jak działa konkurencja.
3. Dodatkowo w przypadku posługiwania się danymi Użytkownika uzyskanymi poprzez zakup Formularza
LEAD po 30 dniach od zakupu, bez uzyskania odrębnej zgody Użytkownika, Organizator może nałożyć
karę pieniężną na Uczestnika w wysokości 10 000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
§5
PŁATNOŚCI
1. Uczestnik dokonuje pierwszej wpłaty na rzecz zakupu Formularzy LEAD na konto Organizatora po
podpisaniu niniejszej umowy.
2. Wpłaty dokonuje się z góry. Za każdym razem, kiedy Uczestnik dokona zakupu Formularza
w Systemie LEAD, jego kwota wpłaty zostanie obniżona o wartość Formularza LEAD, który zakupił.
3. Minimalna wartość wpłaty na rzecz zakupu Formularzy LEAD to 100 zł brutto (słownie: sto złotych).
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4. Wszystkie podane w Systemie LEAD ceny Formularzy LEAD są cenami brutto.
5. Uczestnik może zażądać zwrotu niewykorzystanych środków. W takim wypadku Organizator zwróci
niewykorzystane środki na konto Uczestnika w ciągu 7 dni od daty żądania, potrącając opłatę
manipulacyjną w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych).
6. Uczestnik upoważnia Organizatora do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy faktury.
§6
CZAS TRWANIA UMOWY
1. Niniejsza umowa zawarta została na czas nieokreślony.
2. Strony mogą rozwiązać niniejszą umowę z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia.
§7
ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA
1. Organizator dołoży wszelkich starań, aby System LEAD i transmisja danych podczas korzystania
z Systemu LEAD za pomocą Internetu była bezpieczna, a dane były przesyłane z zachowaniem
tajemnicy i kompletności.
2. Organizator nie gwarantuje Uczestnikowi zawarcia umowy ubezpieczenia z Użytkownikiem, którego
dane Uczestnik uzyska po zakupie Formularza LEAD.
§8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Uzupełnieniem niniejszej umowy jest regulamin Systemu LEAD znajdujący się na stronach
internetowych Organizatora.
2. Każdorazowo Organizator powiadomi każdego Uczestnika o zmianach w regulaminie Systemu LEAD.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
5. Sprawy sporne rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Organizatora
6. Niniejsza umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla
każdej ze Stron.
7. Każda ze stron oświadcza, że przeczytała osobiście niniejszą umowę, w pełni ją rozumie i akceptuje,
na dowód czego składa poniżej własnoręcznie swoje podpisy i pieczęcie.

.............................................
Uczestnik

.............................................
Organizator
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