REGULAMIN PROMOCJI „CONCORDIA PLUS”

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem promocji CONCORDIA PLUS dla użytkowników Systemu Obsługi Sprzedaży Rubinet (SOS Rubinet), zwanej dalej
Promocją, jest Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą przy ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań,
zwanym dalej Organizatorem bądź Towarzystwem.
1.2. Definicje użyte w regulaminie:
1.2.1. Regulamin – niniejszy regulamin Promocji.
1.2.2. Użytkownik SOS Rubinet – osoba posiadająca uprawnienia do sprzedaży produktu Concordia Plus za pomocą SOS Rubinet.
1.3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
1.4. Promocja skierowana jest do Użytkowników SOS Rubinet oferujących produkt Concordia Plus Towarzystwa
za pomocą SOS Rubinet.
1.5. Promocja trwa w okresie od 1.07.2016 do 30.09.2017.
2.

ZASADY PROMOCJI

2.1. W okresie trwania Promocji przy zawieraniu umów ubezpieczenia Concordia Plus spełniających warunki, o których mowa
w pkt 2.2. Regulaminu, Użytkownicy SOS Rubinet mają prawo do stosowania w ramach umowy Concordia Plus
następujących zniżek:
2.1.1. w wysokości do 20% w grupie ryzyka ogień i inne zdarzenia losowe.
2.1.2. w wysokości do 20% w grupie ryzyka odpowiedzialność cywilna w życiu prywatnym.
2.1.3. w wysokości do 20% w grupie ryzyka kradzież.
2.2. Zniżka, o której mowa w pkt 2.1., może zostać udzielona pod warunkiem, że składka roczna po zastosowaniu wszelkich
zniżek/zwyżek taryfowych dla umowy ubezpieczenia Concordia Plus jest wyższa niż 180 zł.
2.3. Zniżka, o której mowa w pkt 2.1. nie może łączyć się ze zniżkami pozataryfowymi i specjalnymi.
2.4. W przypadku gdy Pośrednik zastosuje zniżkę o której mowa w pkt 2.1, na umowie nie spełniającej warunków o których mowa
w pkt 2.2, jest on odpowiedzialny wobec Towarzystwa za pokrycie różnicy w wysokości składki wyliczonej bez zastosowanej zniżki.
3.

REKLAMACJE

3.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Promocji mogą być zgłaszane pisemnie listem poleconym, przez okres
trwania Promocji i miesiąc po jej zakończeniu, na adres: Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych,
ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań z dopiskiem ”PROMOCJA CONCORDIA PLUS”. Reklamacja powinna zawierać imię
i nazwisko zgłaszającego reklamację oraz jego nazwę i adres korespondencyjny, numer telefonu, jak również dokładny opis i powód
reklamacji.
3.2. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od dnia ich dotarcia na adres wskazany w pkt 3.1. O sposobie rozpatrzenia
reklamacji osoba zgłaszająca reklamację zostanie powiadomiona listem poleconym przesłanym na adres podany w zgłoszeniu
reklamacji, w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1. Organizator zastrzega sobie prawo do:
4.1.1. interpretacji warunków Regulaminu.
4.1.2. wykluczenia z Promocji Pośredników naruszających postanowienia umowy agencyjnej lub umowy o współpracy zawartej
pomiędzy Pośrednikiem a Towarzystwem oraz Pośredników charakteryzujących się wysoką szkodowością.
4.1.3. zmiany treści Regulaminu; o wszelkich zmianach Regulaminu Pośrednicy zostaną poinformowani z 5-dniowym
wyprzedzeniem, przy czym ewentualne zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Pośredników.
4.1.4. wcześniejszego zakończenia Promocji z dwutygodniowym wyprzedzeniem, bez podania przyczyny.
4.2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Regulaminem i realizacją Promocji będą rozstrzygane przez
sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
4.3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
4.4. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.
4.5. Niniejszy regulamin jest aktualizacją regulaminu z dnia 1.07.2016 i wchodzi w życie z dniem 1.07.2017.
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