Warszawa, 01.08.2018 r.

Regulamin Akcji Promocyjnej – Bony dla Klientów GENERALI

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Akcji Promocyjnej – Bony dla Klientów GENERALI (dalej:
Promocja) jest Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w
Warszawie przy ul. Postępu 15B, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623, kapitał
zakładowy 191.000.000 PLN wpłacony w całości, NIP 526-23-49-108, należąca
do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych
prowadzonym przez IVASS, zwanego dalej “Organizatorem” lub „Generali”.
2. Promocja prowadzona jest na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, na
podstawie niniejszego Regulaminu, zwanego dalej „Regulaminem”.
3. Celem Promocji jest:
3.1. zwiększenie rozpoznawalności marki Generali;
3.2. zwiększenie sprzedaży oferowanych przez Generali produktów, w tym w
szczególności ubezpieczeń komunikacyjnych, zwłaszcza ubezpieczeń
OC posiadaczy pojazdów mechanicznych oferowanych przez Generali.
4. Promocja trwa w okresie od dnia 01.08.2018 r. do 30.09.2018 r.
5. Uczestnikiem Promocji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna,
posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, spełniająca warunki
określone w Regulaminie, zwana w treści Regulaminu „Uczestnikiem”.
6. Promocja skierowana jest wyłącznie do nowych Klientów Generali tj. osób,
które w trakcie trwania Promocji nie posiadają ważnego ubezpieczenia OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych.

7. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Organizatora oraz osoby
współpracujące z Organizatorem na podstawie jakiegokolwiek stosunku
cywilnoprawnego, a także pracownicy podmiotów współpracujących przy
organizacji i przeprowadzaniu Promocji.
8. Przystąpienie do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania
określonych w nim zasad.
9. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.

UCZESTNICTWO W PROMOCJI
1. Aby wziąć udział w Promocji Uczestnik powinien spełnić łącznie następujące
warunki:
1.1. zawrzeć na okres 12 miesięcy umowę ubezpieczenia OC posiadaczy
pojazdów mechanicznych Generali,
1.2. za
pośrednictwem
uprawnionego
Przedstawiciela
Generali
(Agent/OfWCA Generali, Doradca Klienta z Departamentu Marketingu i
Sprzedaży Bezpośredniej Generali), zgodnie z listą zamieszczoną na
www.generali.pl/regulaminy.
1.3. od dnia 01.08.2018 r,
1.4. z minimalną składką za ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów
mechanicznych w wysokości 400 zł za okres 12 miesięcy,
1.5. przedmiotem ubezpieczenia jest samochód osobowy, terenowy lub
ciężarowy do 3,5 tony.
2. Promocją nie są objęte umowy ubezpieczenia, w ramach ubezpieczenia tego
samego przedmiotu, które zostały zawarte na kolejny okres ubezpieczenia
przez tego samego Ubezpieczającego.

NAGRODY
1. Uczestnik Promocji, który spełni powyższe warunki może nieodpłatnie otrzymać
świadczenie w postaci Bonu uprawniającego do zakupu paliwa na stacjach
benzynowych
Circle
K.
Lista
stacji
dostępna
jest
na
stronie
www.circlek.pl/pl_PL/pg133407621806/osoby-prywatne/stacje.html.
Aby skorzystać z Bonu należy przekazać go pracownikowi stacji. Bon nie podlega
wymianie na gotówkę. Okres ważności Bonu widnieje pod kodem kreskowym. W
przypadku zakupu o łącznej wartości niższej od wartości Bonu, różnica nie jest
zwracana. Pracownik stacji może odmówić realizacji Bonu, jeżeli niemożliwa jest

jego identyfikacja lub budzi on zastrzeżenia co do oryginalności lub upłynął termin
ważności oznaczony na Bonie.
2. Wartość każdego Bonu wynosić będzie 100 zł.
3. Uczestnik Promocji otrzyma od Przedstawiciela Generali wydrukowany Bon lub
Przedstawiciel Generali prześle Bon za pośrednictwem poczty elektronicznej na
wskazany przez Uczestnika Promocji adres e-mail. Wydruk Bonu będzie
opatrzony logo Generali oraz będzie zawierał krótką instrukcję w zakresie
sposobu jego wykorzystania.

REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z Promocją mogą być składane od dnia rozpoczęcia
Promocji do dnia 30.11.2018 r. włącznie (decyduje data nadania reklamacji na
stemplu pocztowym lub data nadania przesyłki kurierskiej zawierającej
reklamację).
2. Reklamacje należy zgłaszać na adres siedziby Organizatora ul. Postępu 15B, 02676 Warszawa.
3. Reklamacje rozpatrzone zostaną w terminie 30 dni kalendarzowych od daty ich
otrzymania przez Organizatora. Organizator rozpatrując reklamacje stosować się
będzie do postanowień niniejszego Regulaminu. O decyzji Organizatora
Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres
podany w reklamacji w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji przez
Organizatora. Decyzja Organizatora w zakresie wniesionej reklamacji jest
ostateczna i wiążąca. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego
Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń w sądzie powszechnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, u Przedstawicieli
Generali oraz na stronie internetowej Organizatora: www.generali.pl.
2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć z tytułu
organizacji i udziału w Promocji jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby,
miejsca zamieszkania pozwanego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem
powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

stosuje

się

4. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Organizatorowi przysługuje
prawo do zmiany Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Promocji
lub do jego wcześniejszego zakończenia. W przypadku zaistnienia takiej
sytuacji Organizator opublikuje informację na stronach www.generali.pl ze
stosownym wyprzedzeniem. Organizatorzy zobowiązują się, że w przypadku
zmian w Regulaminie, zmiany te w żadnym wypadku nie będą naruszać praw
już nabytych przez Klientów oraz nie będą pogarszać warunków Promocji. W
przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim poinformowaniu o tym
Uczestników, będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od
udziału w Promocji.
5. Treść Regulaminu będzie dostępna na oficjalnej stronie Organizatora
www.generali.pl. wraz z listą Przedstawicieli Generali uprawnionych przez
Generali do dystrybucji Bonów.
6. Promocja „Bony dla Klientów Generali” nie łączy się z Programem Rabatowym
Generali.

