REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ DLA KONSUMENTÓW
„Zainwestuj w hybrydę”
(dalej zwany „Regulaminem”)
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

Organizatorem loterii promocyjnej „Zainwestuj w hybrydę” zwanej dalej „Loterią” jest Aviva Investors Poland
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie 00-189, ul. Inflancka 4b, wpisana do
Rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000011017, kapitał zakładowy: 12 250 000,00 zł., NIP: 8971553438,
REGON: 931152953, zwana dalej: „Organizatorem”.

2.

Loteria trwa od 26 lutego 2018 roku do 30 sierpnia 2018 roku (termin zawiera okres wydawania Nagród oraz
rozpatrywania reklamacji). Zakup produktów objętych Loterią i dokonywanie Zgłoszeń w sposób opisany w § 2
ustęp 3 litera c) Regulaminu, uprawniających do wzięcia udziału w Loterii, możliwy jest w okresie od 26 lutego
2018 roku do 1 czerwca 2018 roku.

3.

Produktami , których zakup w okresie od 26 lutego 2018 roku do 1 czerwca 2018 roku umożliwia udział w Loterii
są, z uwzględnieniem zasad określonych w § 2 ust 6, nabycia jednostek uczestnictwa w jednym z oferowanych
przez Organizatora funduszy inwestycyjnych w ramach Wyspecjalizowanego Programu Inwestowania Aviva24, za
kwotę co najmniej 1000 (słownie: jeden tysiąc) złotych (dalej: „Produkt Promocyjny”). Nabycia jednostek
uczestnictwa następują na dedykowanej stronie www.aviva24.pl i realizowane są zgodnie z prospektami
informacyjnymi funduszy inwestycyjnych wchodzących w skład Produktu Promocyjnego. Nabycia jednostek
uczestnictwa wchodzących w skład Produktu Promocyjnego dokonane przed 26 lutego 2018 roku lub po dniu 1
czerwca 2018 roku nie są wliczane do salda obliczanego zgodnie z zasadami określonymi w §2 ust. 6 i nie
uprawniają do udziału w Loterii. Regulamin Uczestnictwa w wyspecjalizowanym Programie Inwestowania Aviva
24 dostępny jest na stronie www.aviva24.pl.

4.

Loteria jest prowadzona na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.z 2018 r. poz.
165) oraz zezwolenia wydanego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie.

5.

Loteria prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.

Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału
w Loterii.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA W LOTERII

1.

Loteria przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, które ukończyły 18 lat w chwili dokonywania zgłoszenia,
o którym mowa w § 2 ustęp 3 litera c) Regulaminu, nabywających Produkt Promocyjny jako konsumenci w
rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego ( Dz.U. z 2017 r., poz. 459 z poźn zm.), mających miejsce zamieszkania
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Uczestnicy”). W Loterii nie mogą uczestniczyć: pracownicy
Organizatora, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób. Pod pojęciem członków najbliższej rodziny
rozumie się: małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.

W Loterii nie mogą brać udziału przedsiębiorcy, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości
prawnej.

3.

Warunkiem wzięcia udziału w Loterii jest łączne wykonanie następujących czynności:
a)

otwarcie konta w Wyspecjalizowanym Programie Inwestowania Aviva24 (www.aviva24.pl) i zaakceptowanie
regulaminu tego Programu oraz

b)

z uwzględnieniem zasad określonych w § 2. ust 6, nabycie za kwotę co najmniej 1000 (słownie: jeden tysiąc)
złotych jednostek uczestnictwa w jednym z oferowanych przez Organizatora funduszy inwestycyjnych w
ramach Wyspecjalizowanego Programu Inwestowania Aviva24 oraz

c)

zgłoszenie nabycia Produktu Promocyjnego do Loterii w okresie od 26 lutego 2018 roku od godziny 00:00:00
do 1 czerwca 2018 roku do godziny 23:59:59 (dalej: „Zgłoszenie”), poprzez:
i.

zarejestrowanie do Loterii przy wykorzystaniu linku dedykowanego dla niniejszej Loterii Promocyjnej
www.aviva24.pl/loteria i wyrażenie zgody na udział Uczestnika w Loterii, potwierdzenie danych
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osobowych (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer PESEL, seria i numer
dokumentu tożsamości) Uczestnika, oświadczenia o zapoznaniu się i akceptacji z Regulaminem Loterii;
ii.

wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celach i w zakresie związanych z
Loterią.

4.

O momencie przesłania Zgłoszenia decyduje data zarejestrowania Zgłoszenia przez system na stronie
www.aviva24.pl/loteria.

5.

W momencie zarejestrowania Zgłoszenia poprzez dedykowany do Loterii link, do Uczestnika dokonującego
Zgłoszenia zostanie wysłane, na adres poczty elektronicznej wskazany w Zgłoszeniu, potwierdzenie dokonania
Zgłoszenia do Loterii.

6.

Do obliczenia liczby losów należnych Uczestnikowi uwzględniane jest saldo wpłat z tytułu nabycia Produktu
Promocyjnego i wypłat (odkupień z Produktu Promocyjnego, z zastrzeżeniem zdania ostatniego niniejszego ustępu)
w ramach Wyspecjalizowanego Programu Inwestowania Aviva24, przy czym saldo 1000 złotych zamieniane jest
na jeden los w Loterii, a wielokrotność 1000 złotych jest zamieniane na odpowiednią liczbę losów, z zastrzeżeniem
dalszych postanowień. Saldo wpłat i wypłat liczone jest jako suma wartości nabyć Produktu Promocyjnego
dokonanych w okresie od 26 lutego 2018 roku do 1 czerwca 2018 roku łącznie na wszystkich kontach
prowadzonych w ramach Wyspecjalizowanego Programu Inwestowania Aviva24 pomniejszonych o wartość
odkupień z tych kont Wyspecjalizowanego Programu Inwestowania Aviva24 dokonanych w okresie od 26
lutego 2018 roku do 2 lipca 2018 roku, przy czym przyjmuje się, że jako pierwsze odkupywane są jednostki
uczestnictwa nabyte najwcześniej (metoda FIFO). Konwersje i zamiany w ramach Wyspecjalizowanego Programu
Inwestowania Aviva24 nie są traktowane jako wpłaty i wypłaty. Nabycia i odkupienia realizowane są zgodnie z
prospektami informacyjnymi funduszy inwestycyjnych wchodzących w skład Produktu Promocyjnego.

7.

Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że Organizator nie zapewnia możliwości zmiany danych Zgłoszenia. W
przypadku podania błędnych danych podczas Zgłoszenia, Uczestnik zobowiązany jest do ponownego wypełnienia
i przesłania Zgłoszenia.

8.

Uczestnik, który raz zgłosił się do Loterii, nie musi zgłaszać ponownego udziału w tej Loterii w przypadku
kolejnych nabyć Produktu Promocyjnego.

9.

Udział w Loterii i podanie związanych z tym danych jest dobrowolne. Uczestnik powinien zapoznać się z treścią
niniejszego Regulaminu przed przystąpieniem do Loterii. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać zasad opisanych
w Regulaminie. Uczestnik przystępując do Loterii poprzez wysłanie Zgłoszenia potwierdza, iż spełnia warunki,
które uprawniają go do udziału w Loterii oraz akceptuje postanowienia Regulaminu.
§ 3. CZAS TRWANIA LOTERII
Loteria trwa od 26 lutego 2018 roku do 30 sierpnia 2018 roku (termin zawiera okres wydawania Nagród i
rozpatrywania reklamacji), przy czym nabycie Produktu Promocyjnego możliwe jest wyłącznie w terminie od 26
lutego 2018 roku do 1 czerwca 2018 roku, zaś zgłoszenia wyłącznie w terminie od 26 lutego 2018 roku od godziny
00:00:00 do 1 czerwca 2018 roku do godziny 23:59:59.
§ 4. NAGRODY

1.

W Loterii przyznawanych jest łącznie 55 Nagród o łącznej wartości (łączna pula Nagród) 796 930 zł (słownie:
siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych, 00/00). Nagrody mają postać:
a. Nagroda I Stopnia – w postaci samochodu osobowego marki Toyota model C-HR rocznik 2017 o
wartości 93 660 złotych. Organizator przewidział 5 Nagród I Stopnia do wydania w Loterii;
b. Nagroda II Stopnia – w postaci telefonu iPhone X o wartości 4979 złotych. Organizator przewidział 50
Nagród II Stopnia do wydania w Loterii.

2.

Laureatowi Nagrody I Stopnia oraz Nagrody II Stopnia przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna na
pokrycie podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w związku z wydaniem Nagrody I Stopnia i
Nagrody II Stopnia. Kwota nagrody dodatkowej wynosi odpowiednio 10 406 zł w odniesieniu do Nagrody I
Stopnia, oraz 553 zł do Nagrody II Stopnia. Kwota nagrody dodatkowej zostanie potrącona przez Organizatora i
odprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi do właściwego urzędu skarbowego.

3.

Powyższe nagrody w Regulaminie zwane są dalej odpowiednio jako „Nagroda” lub „Nagrody”.

4.

Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na nagrodę innego rodzaju, ani na ich równowartość pieniężną.
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5.

Laureatom nie przysługuje prawo przeniesienia prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.

6.

Nagrody są wydawane z uwzględnieniem obowiązujących przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200).
§ 5. ZASADY PRZYZNAWANIA I SPOSÓB WYDANIA NAGRÓD W LOTERII

1.

Nagroda I Stopnia i Nagrody II Stopnia przyznawane są w drodze losowania (dalej: „Losowanie”), mającego
miejsce w siedzibie Organizatora. Losowanie dokonywane jest ręcznie przez członków Komisji. Losowanie polega
na wyborze zwycięskich losów spośród wszystkich losów umieszczonych w urnie. Organizator umieszcza w urnie
losy, co do których zostały spełnione warunki niniejszego Regulaminu. Organizator w terminie do dnia 18 lipca
2018 roku weryfikuje, którzy Uczestnicy spełniają warunki niniejszego Regulaminu i zawiadamia Uczestników za
pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej (adres podany przez Uczestnika podczas rejestracji Zgłoszenia
udziału w Loterii) o liczbie przypisanych im losów. Wylosowane losy nie są umieszczane ponownie w urnie przed
kolejnym losowaniem.

2.

Komisja w dniu 25 lipca 2018 roku przeprowadzi kolejno:
a)

5 (pięć) losowań Nagrody I Stopnia z puli wszystkich losów; a następnie

b) 50 (pięćdziesiąt) losowań Nagrody II Stopnia z puli losów pozostałych po wylosowaniu losów o
których mowa w punkcie a) powyżej, z zastrzeżeniem §5 ust. 3 Regulaminu.
3.

Na jeden los może przypadać wyłącznie jedna Nagroda, a jeden Uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę I
Stopnia albo tylko jedną Nagrodę II Stopnia. W przypadku gdy Komisja ponownie wylosuje los z danymi
Uczestnika, który uzyskał prawo do Nagrody I Stopnia albo Nagrody II Stopnia, taki los nie uprawnia do otrzymania
Nagrody, a Komisja dokonuje ponownego losowania do czasu gdy wszystkie Nagrody zostaną rozlosowane.

4.

Laureaci Nagród II Stopnia, są powiadamiani o wygranej przez Organizatora za pomocą bezpłatnej wiadomości
email wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany podczas rejestracji Zgłoszenia udziału w Loterii, w
terminie 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia losowań, zaś Laureaci Nagród I Stopnia za pośrednictwem
bezpłatnego połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji konta w Aviva24,
również w terminie 3 (trzech) dni roboczych od zakończenia losowań. W przypadku Laureatów Nagród II Stopnia
Organizator wysyła do każdego z Laureatów Nagród wyłącznie jedną wiadomość poczty elektronicznej. W
przypadku Laureatów Nagród I Stopnia Organizator podejmuje (w ciągu wskazanych 3 dni roboczych) dziesięć
prób bezpłatnego połączenia telefonicznego na numer wskazany przez Uczestnika, jeżeli próby będą nieskuteczne,
Laureaci Nagród I Stopnia otrzymają informację o przyznanej nagrodzie w formie wiadomości poczty
elektronicznej wysłanej na adres wskazany podczas rejestracji Zgłoszenia udziału w Loterii, w dniu, w którym
nastąpiła ostatnia nieskuteczna próba połączenia telefonicznego z Laureatem Nagrody I Stopnia.

5.

Nagrody są wydawane najpóźniej do 10 sierpnia 2018 roku. Nagrody II Stopnia wydawane są przesyłką kurierską
na adres wskazany przez Laureata podczas otwarcia konta w Wyspecjalizowanym Programie Inwestowania
Aviva24. Wydaniem Nagrody I Stopnia jest wydanie przez Organizatora w terminie do dnia 10 sierpnia 2018 roku
dokumentów niezbędnych do rejestracji samochodu przesyłką kurierską na adres wskazany przez Laureata podczas
otwarcia konta w Wyspecjalizowanym Programie Inwestowania Aviva24. Samochód wydawany jest w salonie
dilera wskazanym przez Organizatora w terminie uzgodnionym z danym Laureatem I Stopnia, po dokonaniu przez
Laureata Nagrody I Stopnia rejestracji samochodu i wykupieniu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza
pojazdu

6.

Organizator nie odpowiada za niemożność dostarczenia Nagrody I Stopnia ani Nagrody II Stopnia z uwagi na brak
aktualnego adresu Uczestnika.

7.

Organizator nie odpowiada za problemy techniczne skrzynki e-mail Laureata, w tym trafienie wiadomości do
folderu SPAM oraz usunięcie wiadomości przez oprogramowanie antywirusowe lub inne blokady działające po
stronie Laureata.

8.

Nagrody nieodebrane przez Laureatów przepadają na rzecz Organizatora.

9.

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, za nieskuteczne próby połączenia telefonicznego uznaje się sytuację, w której
połączenie nie zostało odebrane po 5 sygnałach wywołania, lub uzyskano połączenie z pocztą głosową, lub odbiorca
odrzuci połączenie, lub numer jest zajęty, lub względnie włącza się komunikat systemowy, że numer jest
nieprawidłowy, telefon jest wyłączony, znajduje się poza zasięgiem sieci albo połączenie nie może być
zrealizowane.
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§ 6. NADZÓR NAD LOTERIĄ ORAZ REKLAMACJE
1.

Nad prawidłowością przebiegu Loterii czuwa komisja powołana przez Organizatora (dalej „Komisja”) działająca
na podstawie regulaminu Komisji. Członkowie Komisji posiadają zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu
przepisów o grach hazardowych i regulaminu, w zakresie niezbędnym dla sprawowania nadzoru nad
przebiegiem Loterii. Decyzje Komisji zapadają bezwzględną większością głosów w obecności wszystkich
członków Komisji.

2.

Losowanie Nagród odbywa się w obecności Komisji. Z przebiegu każdego Losowania jest sporządzany protokół.

3.

Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Loterii, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w sposób
opisany poniżej, w terminie nie później niż do 17 sierpnia 2018 roku. O prawidłowym terminie wniesienia
reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Organizator zastrzega, iż reklamację uważa się za wniesioną w
terminie, jeśli dotrze ona na niżej wymieniony adres w terminie do 23 sierpnia 2018 roku.

4.

Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, i dokładny adres Uczestnika, dokładny opis i uzasadnienie
reklamacji oraz datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie związane z udziałem w Loterii oraz treść
żądania, jak również być przesłana listem poleconym priorytetowy na adres Organizatora tj. Aviva Investors Poland
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, z dopiskiem „Reklamacja – loteria
„Zainwestuj w hybrydę”.

5.

Reklamacje rozpatrywane są przez Komisję, o której mowa w § 6 ustęp 1 Regulaminu w terminie 7 (siedmiu) dni
kalendarzowych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

6.

Uczestnik jest powiadamiany o decyzji Komisji listem poleconym wysłanym w terminie do 30 sierpnia 2018 roku,
na adres podany w pisemnej reklamacji.

7.

Roszczenia związane z udziałem w Loterii przedawniają się z upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia wymagalności.
Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia
odpowiedzi na reklamację.

8.

Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
§ 7. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.

Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Loterii jest Aviva Investors Poland
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie 00-189, ul. Inflancka 4b. Dane osobowe są
przetwarzane w zakresie imienia i nazwiska, numeru umowy, wartość zakupionych jednostek uczestnictwa (w tym
dat nabyć i odkupień), numeru PESEL, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, numeru i serii dokumentu
tożsamości, oraz treści zgód i oświadczeń wyrażanych w formularzach przewidzianych Regulaminem, wyłącznie
w celach związanych przedmiotowo z Loterią, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do
uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Loterii, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz
sprawozdawczości księgowej i podatkowej – zgodnie z odrębnymi przepisami. W przypadku Laureata daną
osobową przetwarzaną dodatkowo jest adres korespondencyjny.

2.

Podstawą do przetwarzania danych osobowych w Loterii jest zgoda Uczestnika lub Laureata. Podstawą do
przetwarzania danych osobowych w przypadku osoby składającej reklamację jest art., 61 ust. 3 pkt 11 Ustawy o
grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471 z późn. zm.), zaś osoby wnoszącej o wydanie imiennego
zaświadczenia o uzyskanej wygranej jest art. 20 ust. 1 Ustawy o grach hazardowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 471 z
późn. zm.).

3.

Dane osobowe Uczestników, którzy nie uzyskali prawa do Nagrody w Loterii przetwarzane są przez okres 6
miesięcy od zakończenia Loterii. Dane osobowe osób, które uzyskały prawo do Nagrody w Loterii przetwarzane
będą przez okres 5 lat podatkowych tj. 5 lat od dnia zakończenia roku, w którym loterię zakończono.

4.

Podanie przez Uczestnika danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do wzięcia udziału w
Loterii i wydania Nagrody. Osobom powierzającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych,
sprostowania, poprawiania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania i przenoszenia danych. Zgodę na
przetwarzanie danych można cofnąć w każdym czasie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem
dotychczasowego przetwarzania danych. Cofnięcie danych wpływa na przyznanie Nagrody w Loterii. Każda osoba
czyjej dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego powołanego w celu ochrony
praw w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

5.

Dane osobowe Uczestników są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.
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6.

Uczestnik w Loterii zobowiązany jest podawać wyłącznie dane prawdziwe i aktualne.

7.

W sprawie danych osobowych osoba, której dane są przetwarzane może kontaktować się z administratorem
bezpieczeństwa informacji Organizatora (od 25 maja 2018 roku inspektor ochrony danych) pod adresem e-mail
tfi@aviva.pl
§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w
szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. - Dz. U. 2017 r. poz. 459 z późn.
zm.) , ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 poz. 471 z późn zm.), ustawy z dnia
27 maja 2014 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z
2016 r., poz 1896 z późn.zm.) oraz prospekty informacyjne Funduszy: Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny
Otwarty i Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Lokacyjny, dostępne na stronie
internetowej Organizatora www.aviva.pl.

2.

Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.aviva24.pl/loteria oraz w
siedzibie Organizatora przy ul. Inflanckiej 4b, 00-189 Warszawa. Na pisemny wniosek Uczestnika z dopiskiem
„Aviva Investors Loteria” złożony/wysłany na adres, ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa, Regulamin jest wysyłany
na adres Uczestnika, wskazany we wniosku.

3.

Stosownie do postanowień art. 20 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz.
471 z późn. zm.) Organizator jest zobowiązany, na żądanie Zwycięzcy Loterii, wystawić imienne zaświadczenie o
uzyskanej przez niego wygranej.
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