
 
    

PODSTAWOWE INFORMACJE O AKCJI PROMOCYJNEJ    

„Polecaj i zarabiaj III”  

 

Konkurs dedykowany jest dla: 

Użytkowników serwisu mubi.pl, którzy jako ubezpieczający kupili ubezpieczenie samochodu w Mubi i polecają 

serwis Mubi znajomym i rodzinie 

Czas trwania:    

od 2.07.2021 do 30.09.2021 

Bonus:    

Nagroda dla polecającego w Akcji Promocyjnej w wysokości 50 zł za każde skuteczne polecenie Mubi w formie 

przelewu na wskazane przez Użytkownika konto.    

Jak wygrać bonus w konkursie?    

1. Kup ubezpieczenie w Mubi, korzystając z serwsiu www.mubi.pl lub telefonicznie.    

2. Po zakupie ubezpieczenia samochodu jako Ubezpieczający otrzymasz na adres e-mail użyty podczas 

zakupu polisy swój indywidualny link z Kodem Konkursowym, uprawniający poleconego przez Ciebie 

znajomego do zawarcia umowy ubezpieczenia samochodu z jednoczesnym zaproszeniem do udziału w 

Konkursie „Bonus dla poleconego”, który pozwoli osobie poleconej otrzymać Bonus w wysokości 150 zł.    

3. Udostępniaj swój indywidualny link tym znajomym lub rodzinie, którzy jeszcze nie są klientami Mubi. 

4. Abyś mógł otrzymać bonus polecony powinien: 

a. kupić ubezpieczenie samochodu za pośrednictwem Mubi z użyciem Twojego linku z Kodem 

Konkursowym, 

b. zapłacić składkę ubezpieczenia lub przynajmniej pierwszą ratę, 

c. nie odstąpić od zawartej umowy ubezpieczenia w ciągu 30 dni od jej zawarcia 

d. spełnić wymagania Konkursu „Bonus dla poleconego” 

5. Na Koncie Użytkownika w Mubi uzupełnij swój numer konta. 

a. Jeśli nie masz Konta Użytkownika w Mubi, zarejestruj się przy użyciu tego samego adresu e-

mail, na który wysłaliśmy link z Kodem Konkursowym.    

6. Przelewy Bonusów realizujemy automatycznie pod warunkiem że dysponujemy  Twoim numerem konta 

w ciągu 30 dni od spełnienia przez poleconego wymagań Konkursu „Bonus dla poleconego”. 
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Dodatkowe informacje:    

7. Do otrzymania Bonusu uprawniony jest każdy Użytkownik, który skutecznie poleci Mubi, spełniając 

wymagania Podstawowych Informacji o Akcji Promocyjnej „Polecaj i zarabiaj III” oraz Ogólnego 

Regulaminu Konkursów i Promocji.    

8. Z Bonusu możesz skorzystać nawet 40 razy w ciągu 12 miesięcy, czyli możesz otrzymać Bonusy o łącznej 

wartości 2000 zł. Zachęcamy jednak do dalszego polecania Mubi, nawet jeśli otrzymałeś już maksymalną 

nagrodę. 

9. Pamiętaj, że polecony nie może być jednocześnie polecającym – czyli nie możesz polecać samego siebie, 

a polecony nie może posługiwać się tym samym adresem e-mail co polecający. 

10. Bonus przysługuje wyłącznie w przypadku ubezpieczenia samochodu i nie przysługuje w przypadku 

zawarcia ubezpieczenia dla jednośladu. 

11. W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub gdyby nagroda nie dotarła na czas – kontaktuj się z nami 

pod adresem: bonusy@mubi.pl. Zwykle odpowiadamy w ciągu 7 dni roboczych. 

 

Czynności zakazane, które wykluczają możliwość otrzymania Bonusu przez Uczestnika Akcji Promocyjnej 

„Polecaj i zarabiaj III”: 

a. wysyłka mailingów, 

b. prowadzenie kampanii reklamowej Google Ads, 

c. prowadzenie kampanii reklamowej Facebook Ads, 

d. przekierowanie 301 z innej domeny na link referencyjny Uczestnika, 

e. przekierowywanie całości serwisu linkiem partnerskim do strony mubi.pl, 

f. przekierowywanie automatycznym linkowaniem (np. częściami słów) linków partnerskich do strony 

mubi.pl, 

g. umieszczanie linków na portalach erotycznych/portalach o niewłaściwej treści, 

h. zakładanie kont na portalach społecznościowych pod marką mubi.pl odsyłających linkiem 

afiliacyjnym, 

i. zakładanie wizytówek firm/kont na katalogach stron pod marką mubi.pl odsyłających do strony 

linkiem afiliacyjnym, 

j. dodawanie linków afiliacyjnych na stronach wyłudzających dane osobowe, 

k. dodawanie linków na stronach zagrożonych/zawirusowanych. 

  

Regulamin:    

Podstawowe Informacje o Akcji Promocyjnej stanowią integralną część Ogólnego Regulaminu Konkursów i 

Promocji Prowadzonych w Serwisie www.mubi.pl, który znajdziesz pod adresem:   

https://mubi.pl/dokumenty/ogolny-regulamin-konkursow-i-promocji-15-02-2021.pdf.    
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