
Regulamin Programu  
�Pocztowy Program Ubezpieczeniowy� 

 

 
 

§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Regulamin �Pocztowego Programu Ubezpieczeniowego� dla Posiadaczy rachunków bankowych 

prowadzonych przez Bank Pocztowy S.A. dla Klientów detalicznych, zwany dalej �Regulaminem�, 
okre�la zasady Pocztowego Programu Ubezpieczeniowego, zwanego dalej �Programem �. 

2.   Ubezpieczenia Pocztowe w rozumieniu niniejszego Regulaminu to: 
 1) Ubezpieczenia komunikacyjne obejmuj¹ce: ubezpieczenie odpowiedzialno�ci cywilnej posiadaczy 

pojazdów mechanicznych za szkody powstaùe w zwi¹zku z ruchem tych pojazdów (OC), ubezpieczenie 
Autocasco, Ubezpieczenie Assistance, ubezpieczenie nastêpstw nieszczê�liwych wypadków (NNW)  
i Zielona Kartê oraz ubezpieczenie Bezpieczny Dom i Dom Assistance jak te¿ Ubezpieczenie pakietowe 
Bezpieczny Rolnik obejmuj¹ce: obowi¹zkowe ubezpieczenie OC rolników z tytuùu posiadania 
gospodarstwa rolnego, obowi¹zkowe ubezpieczenie budynków wchodz¹cych w skùad gospodarstwa 
rolnego od ognia i innych zdarzeñ losowych, dobrowolne ubezpieczenie mienia wchodz¹cego w skùad 
gospodarstwa rolnego, ubezpieczenia Agrocasco, ubezpieczenie  nastêpstw nieszczê�liwych wypadków 
kierowcy i pasa¿erów pojazdów mechanicznych dla Rolników, ubezpieczenie Autocasco dla Rolników, 
ubezpieczenie MOTO Assistance dla Rolników, obowi¹zkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów 
mechanicznych z zastrze¿eniem, ¿e ubezpieczonymi mog¹ byã wyù¹cznie osoby fizyczne bêd¹ce 
posiadaczami lub wspóùposiadaczami gospodarstwa rolnego, ubezpieczenie TUW Assistance dla 
Rolników, Zielona Karta - miêdzynarodowy certyfikat ubezpieczenia odpowiedzialno�ci cywilnej 
posiadaczy pojazdów mechanicznych, wystawiany w imieniu biura narodowego, z zastrze¿eniem,  
¿e ubezpieczonymi mog¹ byã wyù¹cznie osoby fizyczne bêd¹ce posiadaczami lub wspóùposiadaczami 
gospodarstwa rolnego, oferowane przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeñ Wzajemnych  z siedzib¹ 
w Warszawie ul. Domaniewska 50A, 02-672 Warszawa, wpisanym do Krajowego Rejestru S¹dowego  
w  S¹dzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydziaù Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego pod 
numerem KRS: 0000145607, gdzie przechowywana jest dokumentacja Towarzystwa; posiadaj¹cym 
Numer Identyfikacji Podatkowej: NIP 113-24-01-245, REGON: 015318360, posiadaj¹cym kapitaù 
zakùadowy: 18.500.000 zù, w peùni opùacony � zwane dalej �TUW Pocztowe�, 

 2) Ubezpieczenia komunikacyjne oferowane przez TUW Pocztowe w koasekuracji z MTU Moim 
Towarzystwem Ubezpieczeñ S.A. z siedzib¹ w Sopocie 81-731, ul. Hestii 1, wpisanym do rejestru 
przedsiêbiorców Krajowego Rejestru S¹dowego, prowadzonego przez S¹d Rejonowy Gdañsk-Póùnoc  
w Gdañsku  VIII Wydziaù Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, pod numerem KRS 0000020253; 
NIP 527-10-44-957, o kapitale zakùadowym 94.250.000,- zù, w peùni opùacony � zwanym dalej �MTU�. 

3.    Ogólne Warunki Ubezpieczeñ , o których mowa: 
1) w § 1 ust. 2 pkt 1 Regulaminu udostêpniony jest na stronie internetowej Banku: www.pocztowy.pl,  
    w zakùadce �Ubezpieczenia� oraz stronie www.tuwpocztowe.pl 
2) w § 1 ust. 2 pkt 2 Regulaminu udostêpniony jest na stronie internetowej ubezpieczeniapocztowe.pl.   

4.    Umowê o ubezpieczenie, o którym mowa: 
1) w § 1 ust. 2 pkt 1 Regulaminu mo¿na zawrzeã w sieci placówek Banku oraz w sieci Urzêdów   
     Pocztowych Poczty Polskiej S.A. prowadz¹cych obsùugê Klientów Banku Pocztowego S.A., 

 2) w § 1 ust. 2 pkt 2 Regulaminu mo¿na zawrzeã w sieci Urzêdów Pocztowych Poczty Polskiej S.A.   
     prowadz¹cych obsùugê Klientów Banku Pocztowego S.A. 

5. Organizatorem Programu jest Bank Pocztowy S.A. z siedzib¹ w Bydgoszczy, pod adresem:  
ul. Jagielloñska 17, 85-959 Bydgoszcz, wpisany do Rejestru Przedsiêbiorców Krajowego Rejestru 
S¹dowego prowadzonego przez S¹d Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydziaù Gospodarczy, pod numerem 
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KRS 0000010821, NIP: 554-031-42-71,  o kapitale zakùadowym 97 290 400 zù  w caùo�ci wpùaconym 
podlegaj¹cy nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, zwany dalej �Bankiem� lub �Organizatorem�.  

6.  Zawarte w Regulaminie postanowienia maj¹, zgodnie z art. 919 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny ( t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 121) charakter publicznego przyrzeczenia Banku Pocztowego 
S.A. wypùaty premii pieniê¿nej, zwanej dalej �Premi¹�, w zamian za wykonanie przez uczestników 
Programu oznaczonych czynno�ci i speùnieniu okre�lonych w niniejszym Regulaminie warunków 
wypùaty Premii, zwanego dalej �Publicznym przyrzeczeniem�.  

7.  Regulamin jest udostêpniony na stronie internetowej Banku: www.pocztowy.pl, w sieci placówek Banku 
oraz w sieci Urzêdów Pocztowych Poczty Polskiej S.A. prowadz¹cych obsùugê Klientów Banku. 

8. Program obowi¹zuje od dnia 15 wrze�nia 2014 r. Zakoñczenie obowi¹zywania Programu nast¹pi w dniu 
wskazanym odrêbnie przez Organizatora poprzez odwoùanie Publicznego przyrzeczenia.  

9. Ogùoszenie o odwoùaniu Publicznego przyrzeczenia, a tym samym o zakoñczeniu Programu, Organizator 
zamie�ci na stronie internetowej Banku: www.pocztowy.pl, w sieci placówek Banku oraz w sieci 
Urzêdów Pocztowych Poczty Polskiej S.A. prowadz¹cych obsùugê Klientów Banku Pocztowego S.A.  
- z zachowaniem jednomiesiêcznego okresu wyprzedzenia. 

 
§ 2. Warunki uczestnictwa w Programie 

1. Program przeznaczony jest dla Posiadaczy prowadzonego przez Bank Pocztowego Konta Standard i/lub 
Pocztowego Konta ZawszeDarmowego wspóùposiadaczy Pocztowego Konta Standard i/lub Pocztowego 
Konta ZawszeDarmowego, w przypadku rachunku wspólnego, maj¹cych jednocze�nie status: 

1) Posiadaczy (ubezpieczaj¹cych bêd¹cych jednocze�nie ubezpieczonymi) Ubezpieczenia    
  komunikacyjnego oferowanego przez TUW Pocztowe, indywidualnie lub przez TUW Pocztowe  
  w koasekuracji z MTU, 

2)  Posiadaczy (ubezpieczaj¹cych bêd¹cych jednocze�nie ubezpieczonymi) Ubezpieczenia �Bezpieczny 
Dom�, �Dom  Assistance� i �Bezpieczny Rolnik�  oferowanego przez TUW Pocztowe, zwanych dalej 
�Uczestnikami�. 

2. Aby zostaã Uczestnikiem Programu nale¿y speùniã w trakcie jego trwania ù¹cznie nastêpuj¹ce warunki:  
1) zùo¿yã o�wiadczenie o zapoznaniu siê z udostêpnionym przed zùo¿eniem niniejszego o�wiadczenia 

Regulaminem i o przyst¹pieniu do Programu,  
2) wyraziã zgodê na przetwarzanie danych osobowych przez Bank w celu uczestnictwa w Programie 

stosownie do zapisów Regulaminu, w tym na przekazywanie TUW Pocztowe, danych osobowych  
w szczególno�ci takich jak imiona, nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, kwota i data 
przelewu opùaty skùadki za ubezpieczenie oferowane przez TUW Pocztowe lub TUW Pocztowe  
i MTU  w koasekuracji, numer rachunku, z którego dokonano i na który dokonano tego przelewu, 
jak równie¿ na uzyskiwanie przez Bank od TUW Pocztowe informacji objêtych tajemnic¹ 
ubezpieczeniow¹ o wyniku weryfikacji objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹ oraz wyboru formy  
i dokonania opùaty skùadki za ubezpieczenie zgodnie z warunkami nabycia prawa do premii, wraz  
z danymi osobowymi, na potrzeby i w zakresie niezbêdnym do ustalenia speùnienia warunków 
nabycia prawa do premii okre�lonej w Programie, 

 w jeden z poni¿szych sposobów: 
a. dla nowych Klientów Banku: 

 za po�rednictwem infolinii Banku, pod numerem telefonu 801 100 500 lub 52 34 99 499.  
 w dowolnej placówce Banku lub Urzêdu Pocztowego 

b. dla dotychczasowych Klientów: 
 za po�rednictwem infolinii Banku, pod numerem telefonu 801 100 500, lub 52 34 99 499 
 w dowolnej placówce Banku 

3. Uczestnik mo¿e w ka¿dym czasie zùo¿yã w Banku o�wiadczenie o rezygnacji z udziaùu w Programie. 
Uczestnictwo w Programie rozpoczyna siê od momentu speùnienia warunków uczestnictwa  
w Programie, okre�lonych w ust. 1 i 2 powy¿ej, do momentu utraty przez Uczestnika prawa do udziaùu  
w Programie albo zakoñczenia Programu.  

4.  Warunki Programu nie stanowi¹ zmiany warunków prowadzenia Konta, które okre�lone s¹ odrêbnie  
w zawartej pomiêdzy Bankiem i Uczestnikiem �Umowie o prowadzenie rachunków bankowych, o kartê 
pùatnicz¹ oraz o �wiadczenie usùug drog¹ elektroniczn¹ dla osób fizycznych�, zwanej dalej �Umow¹�.5. 
Warunkiem nabycia prawa do Premii i jej wypùaty jest:  
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1) dokonanie zakupu w okresie obowi¹zywania Programu Ubezpieczenia Pocztowego przez Uczestnika 
w sieci placówek Banku lub w sieci Urzêdów Pocztowych Poczty Polskiej S.A. prowadz¹cych obsùugê 
Klientów Banku, 

2) wybranie jako formy opùacenia polisy 2, lub 4 rat realizowanych z wykorzystaniem zlecenia staùego 
lub zlecenia przelewu dokonywanego z Pocztowego Konta Standard lub Pocztowego Konta 
ZawszeDarmowego, 

3) zasilenie Pocztowego Konta Standard lub Pocztowego Konta ZawszeDarmowego z którego zostaùa 
opùacona skùadka Ubezpieczenia ù¹czn¹ kwot¹ min. 1000,00 zù w miesi¹cu poprzedzaj¹cym miesi¹c 
wypùaty Premii, lub 

4) dokonanie transakcji bezgotówkowych kart¹ pùatnicz¹ wydan¹ do Pocztowego Konta Standard lub 
Pocztowego Konta ZawszeDarmowego z którego zostaùa opùacona skùadka Ubezpieczenia na ù¹czn¹ 
kwotê min 300,00 zù; w miesi¹cu poprzedzaj¹cym miesi¹c wypùaty Premii 

6. Do kwoty zasilenia Pocztowego Konta ZawszeDarmowego lub Pocztowego Konta Standard o której 
mowa w § 2 ust. 5 pkt 3 zaliczone bêd¹ wyù¹cznie przelewy realizowane z rachunków bankowych innych 
ni¿ rachunki bankowe prowadzone w Banku dla osób fizycznych bêd¹cych konsumentami.      
1) Wysoko�ã Premii ustalana jest jako równowarto�ã 10% (dziesiêciu procent) opùaconej raty skùadki 

Ubezpieczenia, o której mowa w § 2 ust. 6 pkt 2 z tym zastrze¿eniem ¿e maksymalna warto�ã 
wypùaconej premii wynosi: 
    nie wiêcej ni¿ 20 zù (sùownie: dwadzie�cia zùotych) dla jednej raty w ramach jednego 

Ubezpieczenia,  
    nie wiêcej ni¿ 80 zù (sùownie: osiemdziesi¹t zùotych) dla ù¹cznie wypùaconych premii w ramach 

jednego Ubezpieczenia, 
2) Uczestnik nie nabywa prawa do Premii, je¿eli zajdzie jedna z poni¿szych okoliczno�ci: 
    w danym miesi¹cu kalendarzowym, obliczona przez Bank kwota Premii bêdzie ni¿sza ni¿ 0,01 zù,  
    je¿eli po zùo¿eniu wniosku o ubezpieczenie zostanie zùo¿ona rezygnacja z ubezpieczenia, 
    je¿eli po zùo¿eniu wniosku i objêciu ochron¹ ubezpieczeniow¹ zostanie zùo¿ony wniosek  

o rezygnacji z ubezpieczenia, 
    je¿eli którakolwiek pùatno�ã ratalna zostanie dokonana po obowi¹zuj¹cym terminie,  
    je¿eli kwota wpùaty ratalnej bêdzie ni¿sza od wymaganej, 
    je¿eli dokonywana pùatno�ã ratalna dotyczy zawartej umowy ubezpieczenia w ramach którego 

Ubezpieczonym lub Ubezpieczaj¹cym jest inna osoba ni¿ posiadacz lub wspóùposiadacz 
Pocztowego Konta Standard lub Pocztowego Konta ZawszeDarmowego z którego realizowana jest 
pùatno�ã. 

7. Bank dokonuje wypùaty Premii w terminie do 15 dnia nastêpnego miesi¹ca po miesi¹cu podlegaj¹cym 
rozliczeniu, poprzez przekazanie Uczestnikowi nale¿nej kwoty na Pocztowe Konto Standard lub 
Pocztowe Konto ZawszeDarmowe.  

8. Otrzymana przez Uczestnika Premia podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym  
od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z póên. zm.).  

 
§ 3. Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu jest Bank. 
2. Dane osobowe Uczestników Programu s¹ przetwarzane przez Bank w celu uczestnictwa w Programie 

stosownie do zapisów Regulaminu. 
3. Odbiorc¹ danych osobowych Uczestników Programu w szczególno�ci takich jak imiona, nazwisko, 

numer PESEL, adres zamieszkania, kwota i data przelewu opùaty skùadki za ubezpieczenie oferowane 
przez TUW Pocztowe lub TUW Pocztowe i MTU w koasekuracji, numer rachunku, z którego dokonano  
i na który dokonano tego przelewu jest TUW Pocztowe. Bank uzyskuje od TUW Pocztowe informacje  
o wyniku weryfikacji objêcia ochron¹ ubezpieczeniow¹ oraz wyboru formy i dokonania opùaty skùadki za 
ubezpieczenie zgodnie z warunkami nabycia prawa do Premii wraz z danymi osobowymi Uczestników 
Programu. Niniejsze przekazywanie oraz uzyskiwanie danych osobowych Uczestników Programu przez 
Bank odbywa siê na podstawie zgody Uczestników Programu, o której mowa w § 2 ust. 2 pkt 2 



Regulaminu na potrzeby i w zakresie niezbêdnym do ustalenia prawa do Premii, w ramach 
przetwarzania danych osobowych Uczestników Programu w celu uczestnictwa w Programie. 

4. Uczestnikom Programu przysùuguje prawo dostêpu do tre�ci swoich danych oraz ich poprawiania, jak 
równie¿ prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych lub pisemnego ¿¹dania 
zaprzestania ich przetwarzania zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z2014 r. poz. 1182). 

5. Dane osobowe Uczestników Programu przetwarzane s¹ na potrzeby uczestnictwa w Programie na 
zasadzie dobrowolno�ci. 
 

§ 4. Reklamacje 
1. Wszelkie reklamacje dotycz¹ce Programu mog¹ byã zùo¿one przez Uczestnika w formie pisemnej,  

na adres Banku lub telefonicznie pod numerem infolinii Banku. 
2. Zùo¿one reklamacje Bank rozpatruje niezwùocznie, nie póêniej ni¿ w terminie 30 dni od dnia przyjêcia 

reklamacji. 
3. Klient, który zùo¿y reklamacjê, zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji najpóêniej  

w ci¹gu 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez Bank, listem zwykùym na aktualny adres 
korespondencyjny zarejestrowany w systemie Banku do przekazywania korespondencji dotycz¹cej 
Umowy. 

 
§ 5. Zmiany zasad funkcjonowania Programu 

1. Regulamin jest jedynym dokumentem okre�laj¹cym zasady funkcjonowania Programu. 
2.  Organizator jest uprawniony do zmiany postanowieñ Regulaminu w przypadku wyst¹pienia przynajmniej 

jednej z poni¿szych okoliczno�ci:  
1)  wprowadzenie nowych lub zmiany obowi¹zuj¹cych przepisów prawa lub wydanie przez uprawnione 

organy pañstwowe rekomendacji lub interpretacji w sprawie sposobu stosowania tych przepisów  
� w zakresie, w jakim Bank ma obowi¹zek ich wprowadzenia lub stosowania w celu prawidùowego 
wykonania zasad Programu,  

2)  zmiany praktyk sektora bankowego lub finansowego wynikaj¹cej z rekomendacji i zaleceñ organów 
nadzoru, Zwi¹zku Banków Polskich lub innego uprawnionego organu, w zakresie w jakim Bank ma 
obowi¹zek ich wprowadzenia lub stosowania w celu prawidùowego wykonania zasad Programu.  

3. Ogùoszenie o zmianach w Regulaminie bêdzie publikowane na stronie internetowej Banku: 
www.pocztowy.pl, w sieci placówek Banku oraz w sieci Urzêdów Pocztowych Poczty Polskiej S.A. 
prowadz¹cych obsùugê Klientów � nie póêniej ni¿ 14 dni przed dat¹ proponowanego ich wej�cia w ¿ycie, 
a Uczestnicy Programu zostan¹ dodatkowo poinformowani o zmianach regulaminu nie póêniej ni¿ 14 dni 
przed dat¹ proponowanego ich wej�cia w ¿ycie w sposób i w formie przewidzianej w Umowie dla 
przekazywania wyci¹gów bankowych. W przypadku Uczestników Programu, którzy odbieraj¹ wyci¹gi  
w placówce Banku lub Poczty Polskiej S.A. informacja o zmianie zostanie przekazana w formie pisemnej 
na adres wskazany Bankowi przez Uczestnika.  

4. Zmiany w niniejszym Regulaminie wchodz¹ w ¿ycie po upùywie 14 dni od dnia ich ogùoszenia,  
a w przypadku Uczestników Programu od dnia wskazanego w informacji o zmianach Regulaminu 
przekazanej zgodnie z ustêpem poprzedzaj¹cym. 

5. Uczestnik Programu nie akceptuj¹cy proponowanych zmian Regulaminu mo¿e zùo¿yã sprzeciw w terminie 
14 dni od dnia poinformowania go o zmianach, co skutkuje rezygnacj¹ Uczestnika z Programu  
ze skutkiem natychmiastowym. Nie zùo¿enia takiego o�wiadczenia jest jednoznaczne z wyra¿eniem 
zgody przez Uczestnika na dokonane zmiany Regulaminu. 

 
§ 6. Postanowienia koñcowe 

W przypadku zamkniêcia Konta lub odwoùania zgody, o której mowa w §2 ust. 2 pkt 2 Regulaminu Uczestnik 
koñczy swoje uczestnictwo w Programie.  
 
 
Warszawa, 06 paêdziernika 2014 r.  
 

 

http://www.pocztowy.pl,

