REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ „Srebrne gody - złoty interes”
§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem Promocji jest przedsiębiorca Magdalena Czerwińska-Wyraz działająca
pod nazwą SECURE Ubezpieczenia Magdalena Czerwińska-Wyraz z siedzibą przy ul.
Sienkiewicza 3/A2 w Zakopanem (34-500) NIP 7361491460 (Organizator).
2. Promocja z hasłem „Srebrne gody - złoty interes” zaprezentowana jest na stronie
www.uniqazakopane.pl
3. Promocja „Srebrne gody - złoty interes” obowiązuje w terminie od 01.06.2016 do
31.08.2016 lub do wyczerpania puli zniżek.
§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Z zastrzeżeniem pkt.2 poniżej, uczestnikiem Promocji może być osoba, która posiada
pełną zdolność do czynności prawnych (osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest
ubezwłasnowolniona częściowo lub całkowicie w rozumieniu kodeksu cywilnego. Osoby,
które nie posiadają pełnej zdolności do czynności prawnych, mogą brać udział w
Promocji przy współudziale swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego)
oraz zapoznała się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora. Zakaz
dotyczy tylko tych osób, które miały bezpośredni kontakt i wpływ na realizację
Promocji oraz które pracowały nad projektem i wdrożeniem akcji promocyjnej, a także
ich dzieci, rodziców, rodzeństwa, małżonków, oraz osób pozostających w stosunku
przysposobienia.
§ 3 ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ
1. Promocja z hasłem „Srebrne gody - złoty interes” obowiązuje wyłącznie w biurach
Przedstawicielstwa UNIQA Towarzystwa Ubezpieczeń SA w Zakopanem przy ul.
Sienkiewicza 3 lok. A2 (budynek "Radowid") i w Nowym Targu przy ul. Kościelnej 20 (I
piętro obok szkoły "ŻAK").
2. Z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej, uczestnikiem Promocji jest Klient, który we
wskazanych lokalizacjach w okresie obowiązywania Promocji zawrze umowę
krótkoterminowego ubezpieczenia na życie Aktywne życie "Życie & Ochrona".
3. Promocja obejmuje Klientów, którzy dotychczas nie posiadali w UNIQA Towarzystwie
Ubezpieczeń SA umowy krótkoterminowego ubezpieczenia na życie Aktywne życie
"Życie & Ochrona".

4. Promocja polega na tym, że Klient, będący jej uczestnikiem, otrzyma możliwość
skorzystania z dodatkowej zniżki o wartości nominalnej 25 zł.
5. Materiały reklamowe zaprezentowane na stronie www.uniqazakopane.pl nie stanowią
oferty w rozumieniu art.66§ 1K.C.
§ 4 REKLAMACJE
1. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane na adres: UNIQA Towarzystwo
Ubezpieczeń SA Przedstawicielstwo w Zakopanem, ul. Sienkiewicza 3/A2, 34-500
Zakopane, z dopiskiem „Srebrne gody - złoty interes” lub na adres poczty
przedstawicielstwo.zakopane@uniqa.pl, w terminie do dnia 31.08.2016 r.
2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz jego dokładny adres
zamieszkania i numer telefonu, a także opis okoliczności stanowiących podstawę do
wniesienia reklamacji i określenie żądania.
3. Reklamacje rozpatruje Organizator w terminie do 14 (czternastu) dni od daty
wpłynięcia reklamacji.
§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2016 r. i dostępny jest w siedzibie
Organizatora oraz na stronie internetowej www.uniqazakopane.pl.
2. We wszystkich sprawach dotyczących Akcji, a nieuregulowanych regulaminem mają
zastosowanie przepisy prawa polskiego.

