Regulamin programu sprzedaży premiowej Ypolisa
§ 1 – Postanowienia wstępne

1. Program sprzedaży premiowej Ypolisa jest prowadzony przez Yfin Spółkę Akcyjną, z siedzibą przy
ul. Granicznej 17a, 05-500 Jastrzębie, wpisaną pod nr KRS000590742 do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: Yfin S.A.).
2. Program Ypolisa jest skierowany do użytkowników serwisu Ybanking,com (dalej: Ybanking).
3. Yfin S.A. przez serwis Ybanking oferuje Użytkownikom możliwość zakupu produktów
ubezpieczeniowych z pośrednictwem multiagencji ubezpieczeniowej Wygodnie.pl sp. z o.o.
(Wygodnie.pl).
4. Yfin S.A. nie świadczy usług pośrednictwa ubezpieczeniowego, wszelkie czynności faktyczne
związane ze sprzedażą ubezpieczenia są wykonywane przez Wygodnie.pl sp. z o.o..
5. Każdy Użytkownik jest obowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed
przystąpieniem do Programu Ypolisa.
6. Każdy Użytkownik obowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu, a korzystając z
Programu Ypolisa wyraża zgodę na jego treść i akceptuje jego warunki, w tym na zawarcie
umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, bez konieczności zawarcia odrębnej umowy.

§ 2 – Uczestnictwo w Programie Ypolisa

1. Z Programu Ypolisa mogą korzystać zarejestrowani Użytkownicy serwisu Ybanking.
2. Do przystąpienia do Ypolisa konieczne jest:
a. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu w serwisie Ybanking
b. Przejście na stronę Wygodnie.pl z linku umieszczonego w serwisie Ybanking
c. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie Wygodnie.pl wraz z
wyrażeniem zgód wymaganych na tym formularzu.
3. Korzystanie z Ypolisa nie wymaga zakupu ubezpieczenia przez Wygodnie.pl. Bez zakupionego
ubezpieczenia Użytkownik nie będzie otrzymywał premii, jednak może być wskazany jako
Bezpieczny Kierowca.
4. W celu zakończenia korzystania z Ypolisa należy wysłać wiadomość elektroniczną na adres
ypolisa@ybanking.com z informacją o wystąpieniu z Ypolisa.
5. Usunięcie konta na Ybanking jest jednoznaczne z zakończeniem korzystania z Ypolisa
6. Kończąc swoje uczestnictwo w Ypolisa Użytkownik może wyrazić zgodę na weryfikację jego szkód
ubezpieczeniowych w okresie następnych 12 miesięcy. Jeżeli użytkownik nie wyrazi takiej zgody,
to przyjmuje się, że użytkownik miał szkodę ubezpieczeniową w dniu zakończenia korzystania z
Ypolisa.
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§ 3 – Tworzenie Grupy Bezpiecznych Kierowców

1. Wysokość premii w Programie Ypolisa jest zależna od liczby osób w Grupie Bezpiecznych
Kierowców utworzonej przez Użytkownika.
2.

W celu dodania osoby do Grupy Bezpiecznych Kierowców Użytkownik powinien:
a. Zaprosić tę osobę do połączenia na Ybanking, jeżeli takie połączenie nie istnieje;
b. Wskazać tę osobę jako Bezpiecznego Kierowcę;
c. Skutecznie zachęcić tę osobę do rejestracji w Programie Ypolisa, jeżeli ta osoba nie
jest wcześniej zarejestrowana.

3. Do Grupy Bezpiecznych Kierowców zaliczane są osoby zarejestrowane na Ypolisa oraz wskazane
przez Użytkownika jako Bezpieczny Kierowca
4. Użytkownik może wskazać członków rodziny jako Bezpiecznych Kierowców, w tym członków
rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.
5. Data początku zaliczania osoby do Grupy Bezpiecznych Kierowców na potrzeby ustalenia
liczebności Grupy Bezpiecznych Kierowców jest określana według daty późniejszego ze zdarzeń:
rejestracja osoby na Ypolisa i wskazania osoby jako Bezpieczny Kierowca
6. Wskazanie jako Bezpieczny Kierowca jest jednostronne, tzn. nie wymaga akceptacji wskazanej
osoby i nie wymaga wzajemności.
7. Usunięcie osoby z Grupy Bezpiecznych Kierowców jest możliwe nie wcześniej niż 12 miesięcy po
wskazaniu jej jako Bezpiecznego Kierowcę.

§ 4 – Zasady naliczania premii w Programie Ypolisa

1. Przystępując do Programu Ypolisa Użytkownik może otrzymać premie od ubezpieczeń
komunikacyjnych OC kupionych zgodnie z niniejszym regulaminem.
2. Premie w Programie Ypolisa są naliczane zgodnie z niniejszym regulaminem i są wynikiem relacji
łączącej Użytkowników oraz Yfin S.A.. Yfin S.A. i Użytkownik ponoszą pełną i wyłączną
odpowiedzialność za realizację niniejszego regulaminu zgodnie z jego zapisami. W szczególności:
a. Premie są naliczane i wypłacane przez Yfin S.A., a nie przez Wygodnie.pl ani przez zakłady
ubezpieczeń;
b. Premie nie są elementem umowy ubezpieczeniowej i nie wpływają na proces zawierania
umowy ubezpieczeniowej ani na jej warunki.
3. Premie są naliczane od ubezpieczeń OC pojazdów mechanicznych spełniających poniższe
warunki:
a. Zakup ubezpieczenia nastąpił po kliknięciu na przycisk „Akceptuję warunki i regulamin
Ypolisa” na stronie Ybanking.
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b. Użytkownik zarejestrował się w Programie Ypolisa przed zakupem ubezpieczenia
c. Zakup ubezpieczenia nastąpił z pośrednictwem Wygodnie.pl przez Internet lub telefon.
Ubezpieczenia, w których Użytkownik zapoznał się z warunkami na Wygodnie.pl, a
następnie dokonał zakupu bezpośrednio w zakładzie ubezpieczeniowym lub w inny
sposób niż z pośrednictwem Wygodnie.pl nie są brane pod uwagę przy premiowaniu w
Programie Ypolisa
4. W przypadku zakupu więcej niż jednego ubezpieczenia przez Użytkownika, premie są liczone
osobno dla każdego z ubezpieczeń.
5. Każda umowa ubezpieczeniowa podlega premiowaniu jeden raz, to oznacza, że w przypadku
współposiadaczy pojazdu tylko jeden Użytkownik może otrzymać premię. W takich przypadkach
premie otrzyma ten Użytkownik który dokonał zakupu ubezpieczenia zgodnie z niniejszym
regulaminem.
6. Premie Użytkownika od danego ubezpieczenia OC są naliczane w zależności od liczby osób
będących w jego grupie Bezpiecznych Kierowców i spełniających poniższe warunki:
a. Od daty początku umowy ubezpieczenia do daty zaliczania osoby do Grupy Bezpiecznych
Kierowców zgodnie z § 3 pkt. 5 upłynęło nie więcej niż 30 dni.
b. W dniu zakończenia umowy ubezpieczenia Użytkownika osoba wskazana jako Bezpieczny
Kierowca jest uczestnikiem Programu Ypolisa. Zakup ubezpieczenia przez znajomego nie
jest konieczny.
7. Premia od ubezpieczenia OC jest należna dla Użytkownika jeżeli Użytkownik ani żadna inna z
osób z jego Grupy Bezpiecznych Kierowców nie mieli szkody, zdefiniowanej zgodnie z pkt. 8, w
okresie umowy ubezpieczeniowej.
8. Szkoda danej osoby w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza:
a. Szkodę, w której dana osoba jest sprawcą i której likwidacja nastąpiła z ubezpieczenia OC
lub AC tej osoby;
b. Szkodę, w której uczestniczył pojazd, którego dana osoba jest posiadaczem lub
współposiadaczem i której likwidacja nastąpiła z ubezpieczenia OC lub AC tej osoby;
c. Inne przypadki, w których dana osoba znajduje się w rejestrze uczestników zdarzenia
powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego;
d. Zakończenie korzystania z Ypolisa przez daną osobę bez wyrażenia zgody na weryfikację
jego szkód w okresie 12 następnych miesięcy.
9. W przypadku spełnienia warunku określonego w pkt. 8 premia będzie wypłacona w wysokości
iloczynu składki rocznej ubezpieczenia oraz stawki premii dla danej liczebności Grupy
Bezpiecznych Kierowców.
10. Stawki premii dla różnych liczebności Grupy Bezpiecznych Kierowców są określone w informacji o
programie Ypolisa na stronie Ybanking. Dla danej umowy ubezpieczeniowej stosowana będą
stawki obowiązujące w dniu ostatniego kliknięcia przez Użytkownika na przycisk „Akceptuję
warunki i regulamin Ypolisa” na stronie Ybanking przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
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11. Premia Ypolisa nie podlega zasadom premii grupowych Ybanking, to znaczy że cała naliczona
premia należna jest dla Użytkownika, który zakupił ubezpieczenie zgodnie z niniejszym
regulaminem.
12. Naliczenie premii nastąpi w okresie do 30 dni po zakończeniu umowy ubezpieczeniowej
13. W przypadku opóźnienia weryfikacji szkód Użytkowników niezawinionego przez Yfin. S.A.
naliczenie premii może być odpowiednio opóźnione.
14. Po naliczeniu premii Użytkownik otrzyma na Ybanking informacje o tym czy wystąpiła szkoda
ubezpieczeniowa w jego Grupie Bezpiecznych Kierowców oraz czy premia jest należna.

§ 5 – Reklamacje

1. W terminie 15 dni po otrzymaniu informacji określonej w § 5 pkt. 14 Użytkownik ma prawo do
złożenia reklamacji na adres ypolisa@ybanking.com. Reklamacja powinna zawierać szczegółowe
informacje dotyczące przedmiotu i przyczyny reklamacji.
2. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie do 15 dni po jej otrzymaniu. Użytkownik otrzyma
informacje o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną na adres wskazany na
Ybanking.
3. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji nie będzie zawierać informacji dotyczących zdarzeń
ubezpieczeniowych innych osób ze względu na tajemnicę ubezpieczeniową.
4. W przypadku gdy reklamacja dotyczy zakwestionowania wystąpienia szkody ubezpieczeniowej w
Grupie Bezpiecznych Kierowców, osoba lub osoby które były sprawcami szkody otrzymają w
terminie 15 dni od złożenia reklamacji informacje zawierające:
a. Imię i nazwisko osoby składającej reklamacje
b. Szczegóły zarejestrowanej szkody.
5. Osoba, o której mowa w pkt. 4 ma prawo, ale nie obowiązek, poinformować Użytkownika
składającego reklamację o swojej szkodzie.
6. Osoba, o której mowa w pkt. 4 ma prawo, ale nie obowiązek, złożyć reklamację w sprawie swojej
szkody.
7. W przypadku wątpliwości odnośnie szkody rozstrzygające są zapisy w rejestrze uczestników
zdarzenia powodującego odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu zawartej umowy
ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych Ubezpieczeniowego Funduszu
Gwarancyjnego.
8. W przypadku kwestionowania zapisów rejestru określonego w § 4 pkt. 8 Yfin S.A. użytkownik
powinien złożyć reklamację w zakładzie ubezpieczeniowym, który dokonał wpisu do rejestru. W
takich przypadkach procedura reklamacyjna Ypolisa jest zawieszona do czasu rozpatrzenia
reklamacji przez zakład ubezpieczeniowy. Użytkownik składający taką reklamację ma obowiązek
poinformować Yfin S.A. o zakończeniu i rozstrzygnięciu reklamacji.

str. 4

§ 6 – Wypłata premii i zobowiązania podatkowe
1. Wypłata premii z Ypolisa nastąpi wraz z innymi premiami Użytkownika naliczonymi przez
Ybanking, zgodnie z regulaminem Ybanking
2. Wypłata premii będzie zwieszona do czasu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.
3. Premie z Ypolisa są wypłacane z tytułu sprzedaży premiowej. Przychody użytkowników z tytułu
premii, zgodnie z art.21 ust. 1 pkt. 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie
podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, jeżeli jednorazowa wartość nagrody nie
przekracza 760 zł.
4. W przypadku użytkowników, których premie z tytułu jednorazowego nabycia produktu
przekroczą 760 zł, pobierany jest zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% premii.
5. W przypadku wypłaty premii Ypolisa przekraczającej 760 zł, Yfin S.A. wystawi klientowi PIT 8C do
końca lutego po zakończeniu roku podatkowego. Klient jest zobowiązany ująć te przychody w
swojej deklaracji podatkowej.

§ 7 – Bezpieczeństwo danych i transakcji

1. Użycie formularzy wniosków produktowych w serwisie Ybanking oznacza zgodę użytkownika na
przekazanie danych formularza do instytucji współpracujących z Ybanking.
2. Dane finansowe są dostępne dla użytkowników na serwerze. Yfin S.A. zobowiązuje się do
zabezpieczania tych danych przed nieuprawnionym dostępem w sposób właściwy dla bankowych
serwisów internetowych.
3. Dostęp do danych użytkownika jest możliwy po podaniu login-u i hasła. Użytkownik jest
zobowiązany do zachowania poufności oraz do nieudostępniania osobom trzecim login-u i hasła.
Yfin S.A. nie odpowiada za straty wynikające z braku realizacji tego zobowiązania.
4. Yfin S.A., ani użytkownik z poziomu serwisu Ybanking, nie ma dostępu do konta bankowego i nie
może dokonywać żadnych operacji bankowych.

§ 8 – Odpowiedzialność Yfin S.A. i Użytkownika

1. Jeżeli Program Ypolisa wymaga podania przez Użytkownika określonych danych, powinien on
podać dane prawdziwe, dokładne, kompletne i nie wprowadzające w błąd. Za wszelkie skutki
wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Serwisu przez Użytkownika, w szczególności
polegającego na podaniu błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność
ponosi Użytkownik.
2. Yfin S.A. nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie przez Użytkownika
formularzy na Ybanking i Wygodnie.pl, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem
osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu Serwisu bez ich wiedzy i zgody.
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3. Yfin S.A. nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Ybanking z przyczyn niezależnych od
Yfin S.A. Ze względów bezpieczeństwa oraz jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Yfin
S.A., Yfin S.A., ma prawo czasowo zawiesić dostęp do Serwisu na okres konieczny do usunięcia
zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości. Yfin S.A. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu
czasowego zawieszenia dostępu do Serwisu.
4. Yfin S.A. nie ponosi odpowiedzialności za używanie Ybanking niezgodne z regulaminem i ma
prawo usunąć konto Użytkownika w przypadku stworzenia przez Użytkownika zagrożenia dla
bezpieczeństwu serwisu lub innych użytkowników.

§ 9 – Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wszedł w życie z dniem 1 maja 2017 roku.
2. Yfin S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie.
3. Zmiana Regulaminu wiąże Użytkownika, jeżeli ten w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia nie
wypowie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
4. W przypadku zmiany Regulaminu powodującej pomniejszenie Premii Użytkownika od transakcji
zawartych przed jej wprowadzeniem, zmiana ta wiąże Użytkownika jeżeli ten w terminie 90 dni
od dnia jej doręczenia nie wypowie umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
5. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikowi odbywać się będzie poprzez
umieszczenie na stronach Serwisu oraz wysłanie na adres e-mail Użytkowników.
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