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Poleć Rankomat 

 
 

 
Najczęściej Zadawane Pytania 

 
 
Co to jest „Poleć Rankomat”? 
„Poleć Rankomat” to promocja, w której zachęcamy do polecania porównywarki 
Rankomat.pl i zakupu za jej pośrednictwem ubezpieczenia samochodu. 
 
Na czym polega promocja „Poleć Rankomat”? 
Promocja polega na nagradzaniu Klientów, którzy korzystają z porównywarki Rankomat.pl i 
polecają ją innym. Po zakupie ubezpieczenia samochodu za pośrednictwem Rankomat 
otrzymasz swój unikatowy Link i Kod Promocyjny, które możesz przekazać swoim 
znajomym. Za każdy zakup z użyciem takiego Linku i Kodu Promocyjnego, spełniający 
warunki regulaminu, nagrodzimy zarówno osobę polecającą, jak i poleconą. Osoba 
polecona również otrzyma własny Link i Kod i może zapraszać swoich znajomych.  
 
Dostałem od znajomego Link Promocyjny – jak z niego skorzystać? 
To proste. Użyj tego linku, aby wejść na porównywarkę Rankomat.pl. W górnej części strony 
widoczny jest komunikat potwierdzający użycie Linku Promocyjnego. Po wykonaniu 
kalkulacji wybierz ofertę w cenie min. 400 zł z dostępną opcją „KUP ONLINE”, kup i opłać 
polisę w terminie.  
 
Dostałem od znajomego Kod Promocyjny – jak z niego skorzystać? 
Osoba, która otrzymała Kod Promocyjny, powinna skontaktować się z naszym call center 
(22 270 00 00) i w rozmowie z naszym Doradcą podać Kod Promocyjny. Następnie powinna 
wybrać ofertę w cenie min. 400 zł, kupić i opłacić polisę w terminie. 
 
Chcę kupić ubezpieczenie na stronie, ale przy ofercie nie ma opcji „KUP ONLINE” 
Jeśli chcesz wybrać ofertę, która nie ma opcji „KUP ONLINE”, skontaktuj się z naszym call 
center (22 270 00 00). Pamiętaj, aby w rozmowie z naszym Doradcą podać Kod 
Promocyjny. Jeśli masz tylko Link Promocyjny podaj sześć ostatnich znaków. 
 
Kupiłem ubezpieczenie auta korzystając z polecenia. Czy też mogę zacząć polecać? 
Tak! Po zakupie ubezpieczenia otrzymasz od nas swój własny Link i Kod Promocyjny. Od tej 
pory możesz zapraszać swoich znajomych do korzystania z Rankomat i dostawać nagrody 
za polecania. 

Jakie są nagrody w promocji? 
Nagrodami w promocji są bony zakupowe do sieci Biedronka. Nagrody nie są wypłacane w 
gotówce ani w żadnej innej formie.  
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W jaki sposób otrzymam nagrodę? 
Po spełnieniu warunków promocji otrzymasz od nas wiadomość. Nagrody wydawane są w 
formie elektronicznej.  
 
Jakiej wartości są nagrody za polecanie Rankomat? 
Jeśli polecasz Rankomat znajomym, za każdą osobę która dzięki Twojej rekomendacji kupi 
ubezpieczenie otrzymasz bon o wartości 50 zł. Łącznie możesz otrzymać nawet 500 zł, za 
pierwszych 10 osób, które kupią ubezpieczenie auta i spełnią warunki promocji.  
 
Ile osób mogę zaprosić do promocji? 
Możesz zaprosić dowolną liczbę osób. Nagrodę otrzymasz za pierwszych 10 osób, które 
spełnią warunki promocji. Im więcej osób zaprosisz, tym większa szansa, że zdobędziesz 
maksymalną ilość bonów! 
 
Jakiej wartości są nagrody za zakup ubezpieczenia z polecenia? 
Jeśli korzystasz z Rankomat z polecenia, używając Linku lub Kodu Promocyjnego, możesz 
otrzymać bony o wartości 20 zł, 40 zł, 60 zł lub nawet 120 zł, w zależności od wartości 
kupionego ubezpieczenia. 
 
Ile będę czekać na nagrodę? 
O przyznaniu nagrody poinformujemy Cię po 60 dniach od daty zakupu ubezpieczenia. 
 
Czy muszę być zarejestrowany jako agent ubezpieczeniowy? 
Nie, ponieważ promocja nie jest pośrednictwem ubezpieczeniowym. 
 
Czy muszę zapłacić podatek od nagrody? 
Nie. Nagrody, jako uzyskane w wyniku sprzedaży premiowej, korzystają ze zwolnienia z 
podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 
26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U.2019.1387). 
 
Czy mogę udostępnić swój Link lub Kod Promocyjny w Internecie? 
Nie. Zgodnie z regulaminem zabronione jest publiczne udostępnienie Linków i Kodów 
Promocyjnych poprzez ich publikowanie na stronie internetowej, na portalu 
społecznościowym, serwisie aukcyjnym lub w inny sposób. Zabronione jest także 
wykorzystywanie Linków i Kodów Promocyjnych w ramach prowadzonej działalności 
gospodarczej. Złamanie tych zakazów będzie się wiązało z utratą prawa do Nagrody i 
możliwością dochodzenia przez Rankomat zwrotu Nagród lub ich równowartości. 
 
 


