
Pravidla programu Doporučte Mutumutu

Pořadatelem je Mutumutu s.r.o., IČO: 07049587, se sídlem Letenské sady 1500/80, 170 00 Praha 7, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. C 293720 (dále jen “my”).
Poskytovatelem pojištění je Komerční pojišťovna, a.s., IČO: 63998017, se sídlem nám. Junkových 2772/1, 15500
Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spis. zn. B 3362.

Podmínky programu
Účastníkem programu může být každý klient Mutumutu s platnou dohodou o pojištění, který doporučí pojištění
Mutumutu dalším osobám, které zatím nejsou klienty Mutumutu, a na základě doporučení si pojištění
Mutumutu sjednají a splní podmínky podle bodů níže. Účastník může v rámci této akce doporučit maximálně 5
osob za rok. Účastník poskytne doporučenému svůj promo kód, který od nás obdrží po sjednání pojištění.

Doporučený je ten, kdo:
a) na webové stránce www.mutumutu.cz sjedná pojištění a uvede promo kód, který získá od účastníka

(klienta Mutumutu),
b) do 30 dnů od sjednání zaplatí první pojistné, a tím bude dohoda o pojištění uzavřená a
c) pojišťovna nevypoví tuto dohodu o pojištění do 2 měsíců od uzavření a
d) uhradí řádně a včas první 3 splátky pojistného a
e) neukončil předčasně v období 24 měsíců před sjednáním životního pojištění Mutumutu jiné pojištění

Mutumutu. (Je možné mít pouze jednu dohodu o pojištění Mutumutu.)

Účast v akci je dobrovolná a účastník svou účastí v akci vyjadřuje souhlas s jejími pravidly. Účastník nesmí ve
vztahu k nám provádět činnost, která by byla zprostředkováním pojištění podle obecně závazných předpisů.
Účastník je povinen informovat doporučeného o tom, že za doporučení získá odměnu.

Kdo získá odměnu
Odměnu získá:

- každý účastník za každého doporučeného, který splní Podmínky programu,
- a současně i doporučený, který splní  tyto Podmínky programu.

Před předáním odměny ověřujeme splnění všech podmínek podle čl. Podmínky programu. V případě, že
dohoda o pojištění bude vypovězená podle písm. c), zaniká účastníkovi i doporučenému nárok na odměnu.
Podmínkou získání odměny je, že jsou obě dohody o pojištění - účastníka i doporučeného platné.

Odměna a její převzetí
Odměnou je:
● 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) pro účastníka akce a
● 1 000 Kč (jeden tisíc korun českých) pro doporučeného.

Odměnu vyplatíme bankovním převodem na bankovní účet účastníka a doporučeného, z kterého hradí
pojistné, a to nejpozději do 15 dnů od řádného uhrazení třetí splátky pojistného doporučeným.

http://www.mutumutu.cz


Práva a povinnosti účastníků a pořadatele
Povinnost zaplatit daň z odměny, pokud daňová povinnost vznikne (zejména v případě vícenásobné odměny)
má účastník a doporučený, ne my.

Účastník ani doporučený nemůže nárokovat jinou odměnu. Odměnu není možné alternativně vyplatit v
hotovosti ani v jiném plnění. Odměnu není možné vymáhat soudní cestou. Vyhrazujeme si také právo kdykoliv
změnit pravidla této akce nebo ji ukončit. Případné zrušení akce nebo jiné změny těchto pravidel budou
zveřejněny na webové stránce Mutumutu.

Zpracování osobních údajů v rámci této akce
V rámci této akce budeme zpracovávat osobní údaje zákazníků dle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nařízení Evropského
Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení
o ochraně osobních údajů) za účelem kontrolování průběhu a vyhodnocení splnění podmínek akce a vyplacení
odměny zákazníkovi.

Pro tyto účely bude Mutumutu zpracovávat:
- jméno a příjmení účastníka i doporučeného
- číslo bankovního účtu

Uvedené údaje budeme zpracovávat na území České republiky, a to po dobu nutnou pro ověření všech
podmínek této akce. Informace o tom, jak zpracováváme osobní údaje naleznete na
www.mutumutu.cz/podminky-zpracovani-osobnich-udaju. 

Tato podmínky programu jsou platné a účinné od 15. 12. 2020.

Kdyby bylo třeba, ozvěte se
Pokaždé, když budete potřebovat probrat cokoliv ohledně vašeho pojištění nebo životní situace, obracejte se přímo na nás, Mutumutu.

telefon e-mail messenger
800 810 210 ahoj@Mutumutu.cz m.me/MutumutuCz

Mutumutu, s. r. o., IČ: 07049587, se sídlem: Letenské sady 1500/80, 170 00 Praha 7, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka
293720 je vázaný zástupce Komerční pojišťovny, a. s., IČ: 63998017 se sídlem: nám. Junkových 2772/1, 15500 Praha 5, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 3362.
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