REGULAMIN AKCJI „10 RAT 0% Z INBANK”
§1
[definicje]
1. Poniższe pojęcia otrzymują następujące znaczenie:
1) Akcja – akcja „10 RAT 0% z INBANK”;
2) Inbank - AS Inbank z siedzibą Tallinnie (Republika Estońska) przy ul. Niine 11, 10414
Tallinn, wpisany do Rejestru Handlowego Sądu Wojewódzkiego w Tartu pod numerem
12001988 działający w Polsce za pośrednictwem oddziału AS Inbank Spółka AkcyjnaOddział w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Fabrycznej 5A, 00-446 Warszawa,
wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635086, identyfikujący się
NIP: 1070036848 oraz REGON: 365371021;
3) Klient – osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w § 3 Regulaminu;
4) Kredyt – kredyt udzielany przez Inbank w celu sfinansowania składki wynikającej
z Umowy OC/AC;
5) Okres Trwania Akcji – okres, o którym mowa w § 2 ust. 11 Regulaminu;
6) Regulamin – niniejszy dokument;
7) RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
8) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.rankomat.pl lub inne
serwisy internetowe, oferujące analogiczne funkcjonalności, za pomocą których
Ubezpieczenia Rankomat wykonuje czynności agencyjne;
9) Ubezpieczenia Rankomat – Ubezpieczenia Rankomat spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolskiej 88,
01-141 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000549898,
identyfikująca się NIP: 1132887302 oraz REGON: 361130993, będąca agentem
ubezpieczeniowym wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych,
prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem 11229663/A;
10) Umowa OC/AC - umowa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych („OC”) lub umowa auto casco („AC”) lub obie te umowy
zawarte łącznie („OC+AC”) zawarta przez Klienta za pośrednictwem Serwisu
z zakładem ubezpieczeń znajdującym się w ofercie prezentowanej w Serwisie. Za
Umowy OC/AC uważa się jedynie umowy zawarte prawidłowo przez osobę do tego
uprawnioną, opłacone w terminie, od których Klient nie odstąpił na podstawie
przepisów o zawieraniu umów ubezpieczenia na odległość;
11) Umowa o Kredyt – umowa, której stronami są Klient oraz Inbank, na podstawie
której Inbank udziela Klientowi Kredytu.

§2
[postanowienia ogóle]
1. Niniejszy Regulamin określa zasady Akcji „10 RAT 0% z INBANK”.
2. Organizatorem Akcji jest Ubezpieczenia Rankomat we współpracy z Inbank.
3. Ubezpieczenia Rankomat została wpisana do Działu II Rejestru Pośredników Kredytowych
– Rejestru Pośredników Kredytu Konsumenckiego prowadzonego przez Komisję Nadzoru
Finansowego, pod numerem: RPK000919.
4. Ubezpieczenia Rankomat świadczy usługi pośrednictwa w zakresie kredytu
konsumenckiego na rzecz Inbank.
5. Celem Akcji jest umożliwienie zawarcia Umowy o Kredyt pomiędzy Klientem a Inbank na
potrzeby zapłaty przez Klienta składki wynikającej z Umowy OC/AC, z zastrzeżeniem ust.
6-7 poniżej.
6. Kredyt zostanie udzielony w kwocie stanowiącej równowartość wysokości składki
wynikającej z Umowy OC/AC.
7. Zawarcie Umowy o Kredyt w ramach Akcji jest możliwe w przypadku Umów OC/AC, dla
których składka wynosi co najmniej 400,00 zł (słownie: czterysta złotych, zero groszy),
ale nie przekracza kwoty 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych, zero groszy).
8. Możliwość zawarcia Umowy o Kredyt uzależniona jest od wyniku badania zdolności
kredytowej Klienta dokonywanej przez Bank.
9. Akcja jest dostępna jedynie dla wybranych towarzystw ubezpieczeniowych. Towarzystwa
ubezpieczeniowe oferujące zawarcie Umowy OC/AC za pośrednictwem Serwisu, dla
których możliwe jest zawarcie Umowy o Kredyt na warunkach określonych w Regulaminie
zostaną wyraźnie oznaczone w Serwisie, jako biorące udział w Akcji.
10. Akcja nie wpływa na wysokość składki wynikającej z Umowy OC/AC. Wysokość składki
ustalana jest przez towarzystwo ubezpieczeniowe.
11. Akcja trwa w okresie od 1 czerwca 2021 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.
12. Akcja może powtarzać się w przyszłości.
§3
[Klient]
W Akcji może wziąć udział osoba fizyczna, która:
1) ma co najmniej 18 lat;
2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
3) jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. dokonuje czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
4) zamierza zawrzeć Umowę OC/AC za pośrednictwem Serwisu.
§4
[udział w Akcji]
1. Aby wziąć udział w Akcji, Klient powinien:
1) dokonać kalkulacji ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych („OC”, „AC” lub „OC+AC”) w kalkulatorze ubezpieczeń dostępnym
w Serwisie na zasadach określonych w regulaminie Serwisu;
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2) wybrać ofertę zawarcia Umowy OC/AC dostosowaną do swoich potrzeb;
3) skorzystać z usługi „Kup online”, o której mowa w Regulaminie Serwisu;
4) w związku z wyborem usługi „Kup online”, Klient powinien dokonać wyboru sposobu
płatności „Na raty”;
5) wybrać opcję „10 rat 0%” w polu „Dostępne raty”;
6) kliknąć przycisk „Wnioskuj o Raty”;
7) wypełnić formularz – wniosek o Kredyt, poprzez wpisanie wymaganych przez Inbank
danych osobowych;
8) zaakceptować wymagane zgody lub oświadczenia oraz postanowienia Regulaminu;
9) kliknąć przycisk „Sprawdź Ofertę Ratalną”.
Po kliknięciu przycisku „Sprawdź Ofertę Ratalną” wniosek o Kredyt zostanie przesłany do
Inbank w celu zbadania zdolności kredytowej Klienta.
Podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za badanie zdolności kredytowej Klienta jest
Inbank.
Badanie zdolności kredytowej Klienta następuje w czasie rzeczywistym, co oznacza, że
Klient powinien otrzymać informację o wyniku badania w ciągu kilku sekund.
W przypadku negatywnego wyniku badania zdolności kredytowej, Klient będzie mógł
wybrać inną formę zapłaty składki wynikającej z Umowy OC/AC dostępną za
pośrednictwem Serwisu, z wyjątkiem Kredytu.
§5
[zawarcie Umowy o Kredyt]

1. W przypadku pozytywnej weryfikacji zdolności kredytowej, Klient zostanie przekierowany
na stronę internetową Inbank w celu dokonania czynności niezbędnych do zawarcia
Umowy o Kredyt.
2. Umowa o Kredyt jest odrębnym stosunkiem prawnym od Umowy OC/AC i nie ma wpływu
na jej ważność i wykonanie, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. W szczególności odstąpienie
od Umowy o Kredyt nie oznacza odstąpienia od Umowy OC/AC.
3. Umowa o Kredyt zawierana jest na odległość, za pośrednictwem strony internetowej,
o której mowa w ust. 1 powyżej.
4. Umowa o Kredyt zawierana jest na okres 10 miesięcy. Spłata Kredytu następuje
w 10 równych ratach, a jego oprocentowanie jest stałe i wynosi 0% w skali roku. Inbank
nie pobiera prowizji od Klienta z tytułu zawarcia Umowy o Kredyt w ramach Akcji.
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 0%.
5. Kwota Kredytu zostanie przekazana przez Inbank do Ubezpieczenia Rankomat
bezpośrednio po zawarciu Umowy o Kredyt, a następnie Ubezpieczenia Rankomat
przekaże te środki do towarzystwa ubezpieczeniowego, z którym Klient zawarł Umowę
OC/AC.
6. Za moment zapłaty składki, o której mowa w ust. 5 powyżej uważa się chwilę zawarcia
Umowy o Kredyt.
§6
[dane osobowe]

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Akcji, w tym w celu
rozpatrywania reklamacji związanych z Akcją jest Ubezpieczenia Rankomat spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Wolska 88, 01-141 Warszawa, adres e-mail:
kontakt@rankomat.pl.
2. Ubezpieczenia Rankomat powołała Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@rankomat.pl lub na adres siedziby Ubezpieczenia Rankomat.
3. Ubezpieczenia Rankomat przetwarza dane osobowe w następujących celach oraz na
podstawie:
1) art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, czyli w celu realizacji
zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu;
2) art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów
wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Ubezpieczenia
Rankomat lub stronę trzecią, czyli w szczególności w celu dochodzenia lub obrony
przeciwko roszczeniom.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez Ubezpieczenia Rankomat przez okres niezbędny
do realizacji Akcji lub do czasu rezygnacji z wzięcia udziału w Akcji, a po tym okresie dla
celów i przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia lub
dochodzenia ewentualnych roszczeń.
5. Z chwilą kliknięcia przycisku „Sprawdź Ofertę Ratalną”, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt.
9 Regulaminu dane osobowe Klienta, które zostały wpisane do wniosku o Kredyt zostaną
udostępnione na rzecz Inbank w celu badania zdolności kredytowej Klienta oraz zawarcia
Umowy o Kredyt. W chwili, o której mowa w zdaniu poprzednim, Inbank staje się
administratorem danych osobowych Klienta. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu
danych
osobowych
przez
Inbank
dostępne
są
na
stronie:
informacja_dotyczaca_przetwarzania_danych_osobowych.pdf
(inbankpolska.pl)
oraz
www.inbankpolska.pl/documents/pl/prawa_osob_ktorych_dane_dotycza.pdf.
6. Dane osobowe Klienta zostaną ponadto udostępnione na rzecz podmiotów, z którymi
Ubezpieczenia Rankomat zawarła umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
oraz mogą zostać udostępnione na rzecz podmiotów uprawnionych do ich otrzymania na
podstawie przepisów powszechnie obowiązujących.
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo:
1) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych;
2) dostępu do swoich danych osobowych;
3) sprostowania danych osobowych;
4) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
5) do przenoszenia danych;
6) do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
7) do wniesienia sprzeciwu.
8. Podanie danych osobowych Ubezpieczenia Rankomat jest dobrowolne, ale niezbędne do
wzięcia udziału w Akcji oraz złożenia wniosku o Kredyt, jak również rozpatrzenia
ewentualnych reklamacji dotyczących Akcji.
9. Ubezpieczenia Rankomat nie będzie podejmować w związku z Akcją decyzji wobec Klienta
w sposób zautomatyzowany.

10. Zasady przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Serwisu zostały określone
w Regulaminie Serwisu oraz Polityce Prywatności Serwisu.
§7
[postępowanie reklamacyjne]
1. Klient ma prawo wniesienia do Ubezpieczenia Rankomat reklamacji zawierającej
zastrzeżenia dotyczące Akcji oraz czynności pośrednictwa kredytowego.
2. Reklamacje należy składać w siedzibie Ubezpieczenia Rankomat, tj. pod adresem: ul.
Wolska 88, 01-141 Warszawa, pisemnie (osobiście lub listownie), ustnie (osobiście lub
telefonicznie), albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail:
obsluga@rankomat.pl.
3. W reklamacji należy podać imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji oraz
uzasadnienie reklamacji.
4. Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne
rozpatrzenie reklamacji przez Ubezpieczenia Rankomat.
5. Ubezpieczenia Rankomat rozpatruje reklamacje bez zbędnej zwłoki, nie później niż
w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania.
6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji
i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Ubezpieczenia
Rankomat przekaże osobie, która złożyła reklamację, następujące informacje:
1) przyczynę opóźnienia;
2) okoliczności, które muszą zostać ustalone dla rozpatrzenia sprawy;
3) przewidywany termin rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może
przekroczyć 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.
7. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona pisemnie i wysłana listownie na adres do
korespondencji podany w reklamacji, przy czym na wyraźne żądanie osoby wnoszącej
reklamację odpowiedź zostanie wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres
e-mail wskazany w reklamacji.
8. Reklamacje w sprawach dotyczących Serwisu oraz czynności agencyjnych dotyczących
zawierania Umowy OC/AC rozpatrywane są na zasadach określonych w Regulaminie
Serwisu.
9. Podmiotem uprawnionym do rozstrzygania reklamacji dotyczących Umowy o Kredyt jest
Inbank.
10. Ubezpieczenia Rankomat korzysta z metod pozasądowego rozstrzygania sporów
konsumenckich. Podmiotem uprawnionym do rozstrzygania sporów, o których mowa
w zdaniu poprzednim jest Rzecznik Finansowy.
11. Postępowanie, o którym mowa w ust. 10 powyżej wszczyna się na wniosek Klienta.
12. Informacje dotyczące postępowania, o którym mowa w ust. 10 powyżej dostępne są za
pośrednictwem strony internetowej: www.polubowne.rf.gov.pl.
§8
[postanowienia końcowe]
1. Regulamin udostępniony został na stronie: www.rankom.at/10ratRegulamin w sposób
umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu
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teleinformatycznego, którym posługuje się Klient oraz w siedzibie Ubezpieczenia
Rankomat.
Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają wyłącznie
charakter informacyjny. Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia niniejszego
Regulaminu oraz Regulaminu Serwisu.
Akcja może łączyć się z innymi ofertami i promocjami dostępnymi za pośrednictwem
Serwisu, chyba, że regulaminy tych ofert lub promocji stanowią co innego.
Regulamin podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie
zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.

