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Regulamin Akcji „Generali docenia bezpieczną jazdę”
WARUNKI OGÓLNE
§1

1.

Organizatorami Akcji „Generali docenia bezpieczną jazdę” (dalej „Akcja”), są:
Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 15B, 02676 Warszawa, zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 10623, z kapitałem zakładowym 191.000.000 zł opłaconym w całości, NIP 52623-49-108, należące do Grupy Generali, figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych
prowadzonym przez IVASS,
oraz
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Opieki Ubezpieczeniowej, z siedzibą w Warszawie przy
ul. Garażowa 5a, 02-651 Warszawa, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki
zdrowotnej po numerem KRS: 0000720226, NIP: 5213814686, REGON: 369546546,
zwani dalej „Organizatorami”

2.

W celu wyjaśnienia zasad działania Akcji, niniejszy Regulamin Akcji „Generali docenia
bezpieczną jazdę” (dalej „Regulamin”) korzysta z poniższych definicji:
1)

Klient Generali (dalej „Klient”) – osoba fizyczna, objęta ochroną ubezpieczeniową w
ramach

umowy

ubezpieczenia

odpowiedzialności

cywilnej

posiadaczy

pojazdów

mechanicznych zawartej z Generali;
2)

Umowa ubezpieczenia – umowa grupowego ubezpieczenia rzeczy osobistych od rabunku
zawarta pomiędzy Organizatorami;

3)

Generali – Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul.
Postępu

15B,

02-676

Warszawa,

zarejestrowane

w

Rejestrze

Przedsiębiorców

prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 10623, z kapitałem zakładowym
191.000.000 zł opłaconym w całości, NIP 526-23-49-108, należące do Grupy Generali,
figurującej w Rejestrze Grup Ubezpieczeniowych prowadzonym przez IVASS;
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4)

Ubezpieczony – osoba fizyczna, na rachunek której została zawarta Umowa ubezpieczenia,
objęta ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej z Generali, która nie spowodowała
szkody w okresie jej obowiązywania, będąca właścicielem lub współwłaścicielem lub
posiadaczem rzeczy osobistych znajdujących się w pojeździe;

5)

Premia – rabat udzielony klientowi w ramach ceny ubezpieczenia OC, umożlwiający
skorzystanie z ubezpieczenia rzeczy od rabunku na zasadach wskazanych w Regulaminie.

3.

Celem Akcji po stronie Generali jest wzmocnienie relacji z Klientami, wzrost zaufania Klientów do
marki Generali oraz Proama, budowanie długotrwałych relacji z Klientami o pożądanym profilu
ryzyka, promowanie nowego rodzaju produktu – ochrona rzeczy osobistych przed rabunkiem.

4.

Celem Akcji po stronie Stowarzyszenia jest promowanie i premiowanie za bezpieczna jazdę
kierowców, wzmocnienie świadomości ubezpieczeniowej, a także promowanie nowego rodzaju
produktu – ochrona rzeczy osobistych przed rabunkiem.

5.

Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.

Akcja skierowana jest do wszystkich Klientów w Okresie Akcji, spełniających warunki wskazane
w § 2.

7.

Prawo do użycia nazwy Akcji “Generali docenia bezpieczną jazdę”, logo Organizatorów, innych
materiałów związanych z Akcją stanowią własność Organizatorów i nie mogą być używane przez
inne podmioty, w tym szczególnie w celach promocyjnych lub reklamowych bez zgody
Organizatorów.

8.

Akcja trwa w okresie od 01.09.2018 r. do 31.08.2019 r. (“Okres Akcji”).

9.

Udział w Akcji jest dobrowolny, a Klient może w każdym momencie z niej zrezygnować poprzez
wystąpienie z Umowy ubezpieczenia.

10. Regulamin Akcji jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.generali.pl oraz
www.proama.pl.
SZCZEGÓŁY AKCJI
§2

1.

Akcja polega na przekazaniu Klientom przez Generali Premii w ramach trwającej polisy OC
posiadaczy pojazdów mechanicznych z wyłącznym przeznaczeniem na objęcie ochroną
ubezpieczeniową rzeczy osobistych Klienta od rabunku ramach Umowy ubezpieczenia.

2.

Aby skorzystać z udziału Akcji i zostać Ubezpieczonym, Klient zobowiązany jest spełnić poniższe
warunki:
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a)

być objętym ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej z Generali,

b)

nie spowodować szkody w okresie obowiązywania umowy ubezpieczenia odpowiedzialności
cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zawartej z Generali.

3.

Klient, który w okresie trwania Akcji będzie mieć zawartą lub zawrze z Generali więcej niż jedną
umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych zostanie
objęty ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy ubezpieczenia tyle razy, ile posiadał umów
OC.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§3

1.

Zasady prowadzenia Akcji określa wyłącznie Regulamin. Wszelkie materiały promocyjnoreklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

2.

Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej
www.generali.pl i www.proama.pl.

3.

Reklamacje, co do przebiegu Akcji mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatorów na
adres: ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa z dopiskiem w tytule „Akcja - Generali docenia
bezpieczną jazdę”.

4.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w
tym Kodeksu cywilnego.

5.

W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Organizatorom przysługuje prawo do zmiany
Regulaminu, a także do przerwania lub zawieszenia Akcji lub do jej wcześniejszego zakończenia.
W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator opublikuje informację na stronach
www.generali.pl i www.proama.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 Akcji.

6.

Bez względu na powyższe Klienci mają prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału
w Akcji.
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