
Regulamin konkursu Doradca ERV 2012  
Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce 
 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1. Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce (ERV) ogłasza konkurs dla agentów, którego celem jest 

zwiększenie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych oraz weryfikacja znajomości zapisów Ogólnych Warunków 
Ubezpieczeń i zasad sprzedaży pakietów ubezpieczeniowych wśród Agentów ERV. 

2. Konkurs organizowany jest przez Europäische Reiseversicherung AG Oddział w Polsce z siedzibą w Gdańsku przy 
ul. Chmielnej 101/102, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego 
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000214412, NIP 2040000303, REGON 193072350, kapitał zakładowy 
52 000 000 EUR zwany dalej „Organizatorem”.  

3. Za prawidłowy przebieg Konkursu, weryfikację wyników oraz ogłoszenie wyników ostatecznych odpowiedzialna 
jest Komisja Konkursowa. 

4. Za Komisję Konkursową uważa się organ kolegialny, powołany przez Dyrektor Europäische Reiseversicherung AG 
Oddział w Polsce w składzie: 
- Agata Skrzecz 
- Katarzyna Kartanowicz 
- Bogdan Socha. 

5. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach Komisja Konkursowa może zastosować odstępstwo od regulaminu. 
 

§ 2 CZAS TRWANIA KONKURSU 
1. Czas trwania konkursu wynosi: od 02.04.2012 r. do 30.04.2012 r. 
2. Ostateczne rozwiązanie konkursu i ogłoszenie wyników końcowych nastąpi do dnia 15.06.2012 r.  
3. Przyznanie nagród nastąpi do dnia 30.06.2012 r. 
 

§ 3 UCZESTNICTWO W KONKURSIE 
1. Uczestnikami konkursu mogą być pracownicy biur podróży (Agentów), którzy współpracują z Organizatorem na 

podstawie umowy agencyjnej niebędącej w okresie wypowiedzenia w czasie trwania i rozstrzygania konkursu oraz 
pośredniczą w sprzedaży produktów ERV przez system euroTICKET. 

2. Do uczestnictwa w konkursie wymagany jest dostęp do strefy agencyjnej na stronie www.erv.pl. W przypadku 
braku danych dostępowych prosimy o wysłanie e-mail na adres konkurs@erv.pl w celu uzyskania loginu i hasła. 

3. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz (liczy się pierwsze wypełnienie quizu, kolejne 
wypełnienia nie będą brane pod uwagę). 

4. W przypadku rozwiązania umowy agencyjnej w trakcie trwania konkursu, uczestnik zostaje automatycznie 
wykreślony z udziału w konkursie. 

5. W przypadku nie rozliczenia się przez Agenta z Organizatorem z pobranych składek ubezpieczeniowych z tytułu 
zawartych za jego pośrednictwem umów ubezpieczenia, w terminie określonym w umowie agencyjnej, uczestnik 
zostanie wykluczony z uczestnictwa w konkursie. 

6. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez 
członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i 
osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikiem. 

7. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne. Uczestnik może w każdym momencie zrezygnować z udziału w 
konkursie (wysyłając maila na konkurs@erv.pl). 

8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją całości oraz przestrzeganiem przez Uczestnika zasad 
określonych w niniejszym regulaminie. 

9. Prawa do uczestnictwa w Konkursie, jak i prawa i obowiązki z nim związane, w tym także prawa do żądania 
wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty. 

 
§ 4 ZASADY KONKURSU 

1. Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania uczestnictwa w konkursie jest: 
a. sprzedaż min. 10 polis poprzez system euroTICKET w okresie trwania konkursu (polisy muszą być wystawione 

przez uczestnika konkursu), 
b. rozwiązanie quizu znajdującego się w strefie agencyjnej na stronie www.erv.pl do dnia 21 kwietnia 2012r. 

Rozwiązanie quizu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Aby rejestracja przeszła pomyślnie, po 
rozwiązaniu quizu należy podać poprawne dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail oraz identyfikator 
pracownika (login) w systemie euroTICKET. Podanie błędnych danych osobowych (imienia, nazwiska, adresu email 
oraz identyfikatora pracownika (login) w systemie EuroTICKET) spowoduje dyskwalifikację uczestnika konkursu, 

c. przesłanie zdjęcia przedstawiającego wyeksponowane materiały reklamowe ERV do dnia 30 kwietnia 2012r. 
Zdjęcie należy przesłać mailem na adres konkurs@erv.pl (w mailu należy również podać imię i nazwisko 
uczestnika konkursu), 

d. dokończenie zdania: „Zawsze doradzam moim klientom zakup ubezpieczenia, ponieważ ….” należy przesłać 
mailem wraz z danymi osobowymi na adres konkurs@erv.pl. Rozwinięcie powinno zawierać minimum 600 znaków 
(z odstępami). 

2. Uczestnicy konkursu mogą uzyskać następujące punkty:  
 

Ekspozycja materiałów reklamowych (zdjęcie przesłane na adres 
konkurs@erv.pl) 

Od 1 do 10 pkt 

QUIZ w strefie agencyjnej Max 10 pkt (10 pytań po 1 pkt) 



Zadanie opisowe (min 600 znaków) 

„Zawsze doradzam moim klientom zakup ubezpieczenia, ponieważ ….” 

(przesłane na adres konkurs@erv.pl) 

Od 1 do 10 pkt 

Ilość sprzedanych polis ubezpieczeniowych ERV w systemie 
euroTICKET w czasie trwania konkursu: 

 

od 20 do 29 polis 10 pkt 

od 30 do 39 polis 15 pkt 

od 40 i więcej 20 pkt 

Sprzedaż polis rocznych 5 pkt za każdą polisę 

 
3. Wyłonienia Laureatów dokonuje Komisja Konkursowa po zakończeniu Konkursu, na podstawie: 

a. ilości zdobytych punktów przez uczestnika, 
b. weryfikacji sprzedaży polis ubezpieczeniowych poprzez system euroTICKET, 
c. dodatkowo Organizator zastrzega sobie możliwość weryfikacji ekspozycji (zdjęcia przesłanego przez uczestnika) 

podczas wizyty regionalnego kierownika sprzedaży. 
4. Wystawione w trakcie trwania konkursu polisy ubezpieczeniowe ERV, które zostaną anulowane, nie będą brane 

pod uwagę podczas weryfikacji wyników sprzedażowych. 
 

§ 5 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD 
1. W ramach konkursu wyłonionych zostanie 4 laureatów (zwycięzca konkursu oraz zostaną przyznane trzy 

wyróżnienia), którzy uzyskają największą ilość punktów.  
2. Warunkiem uzyskania przez Laureata nagrody głównej jest uzyskanie min. 40 punktów. 
 

§ 6 NAGRODY W KONKURSIE 
1. Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe, których opis i wartości zawarte są w tabeli poniżej: 

Laureaci Nagroda Wartość 

Pierwsze Miejsce 
iPad firmy Apple 

2332 zł  
(iPad o wartości 2099 zł oraz nagroda 
pieniężna w wysokości 233 zł) 

Wyróżnienia 
Zestaw toreb podróżnych 

Samsonite 

778 zł  
(zestaw toreb o wartości 700 zł oraz nagroda 
pieniężna w wysokości 78 zł) 

 
2. Organizator zastrzega sobie prawo, że może nie przyznać pierwszego miejsca w przypadku, gdy żaden z 

uczestników nie uzyska przynajmniej 40 punktów. 
3. W każdym przypadku, w którym z tytułu przyznania nagrody rzeczowej po stronie Uczestnika konkursu postanie 

obowiązek podatkowy, organizator finansuje podatek od tej nagrody. Wartością nagrody uzyskanej przez Laureata 
konkursu jest łączna wartość nagrody rzeczowej oraz wartość zryczałtowanego podatku dochodowego. Organizator, 
jako płatnik podatku pobiera i odprowadza do właściwego Urzędu Skarbowego należny podatek od nagród 
regulaminowych, o których mowa w ustępach powyżej. 

4. Nagroda rzeczowa nie podlega zamianie na ekwiwalent pieniężny. 
 

§ 7 PREZENTACJA WYNIKÓW I PRZEKAZANIE NAGRÓD 
1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej www.erv.pl, a Laureaci konkursu zostaną 

zawiadomieni drogą elektroniczną, na adresy podane podczas konkursu. Laureaci konkursu zostaną wyłonieni do 
dnia 15.06.2012 r. (po weryfikacji sprzedaży Agencji). 

2. Nagrody zostaną przyznane do dnia 30.06.2012 r. Nagrody zostaną przesłane pocztą lub dostarczone osobiście na 
adresy podane przez uczestników drogą elektroniczną. Przekazanie nagród odbędzie się na podstawie protokołu 
przekazania nagrody, potwierdzonego podpisem osoby przyjmującej nagrodę. 

 
§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie wątpliwości wynikłe w czasie trwania konkursu rozstrzyga Komisja Konkursowa. 
2. Od decyzji Komisji Konkursowej przysługuje możliwość odwołania do Dyrektora ERV, którego decyzje są 

ostateczne i nieodwołalne. 
3. Termin składania odwołań od decyzji Komisji Konkursowej wynosi 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu. 
4. Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej może zostać udostępniony na życzenie. 
5. Regulamin konkursu wchodzi w życie z dniem 02.04.2012 r.  


