Regulamin promocji
”ubezpiecz swój samochód u nas”
§ 1. Organizator Promocji
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa warunki promocji „ubezpiecz swój samochód u nas” („Promocja”).
2. Organizatorem promocji jest Eurobrokers Sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach przy ul. Kościuszki 223B lok. 1,
wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział
VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 284578, NIP: 6342635928, REGON:
240618323, kapitał zakładowy: 51 000 zł. („Organizator”).
3. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
§ 2. Okres Trwania Promocji
1. Promocja trwa od dnia 22.02.2016 r. do dnia 31.12.2017 r. („Okres Trwania Promocji”).
2. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Okresu Trwania Promocji oraz do wcześniejszego zakończenia
Okresu Trwania Promocji.
§ 3. Uczestnictwo w Promocji
1. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych
oraz przedsiębiorców, przez których w niniejszym Regulaminie rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową
działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki
akcyjne („Uczestnik Promocji”), którzy łącznie spełnią następujące warunki:
a) w Okresie Trwania Promocji zawrą nową polisę ubezpieczenia WARTA Autocasco Standard lub WARTA Autocasco
Komfort, w której ubezpieczonym pojazdem będzie nowy pojazd kupiony za pośrednictwem Organizatora i w
przypadku której Organizator będzie wystawiającym polisę, a Uczestnik Promocji ubezpieczającym, właścicielem lub
użytkownikiem.
b) opłacą składkę jednorazowo, w terminie podanym na polisie.
§ 4. Zasady Promocji
1. Uczestnik Promocji, który spełnił warunki określone w §3, otrzyma:
a) premię w wysokości 10% składki za ubezpieczenie, oraz:
b) kartę OpenCard o wartości 299 zł, wydaną przez OpenCard Sp. z o.o., uprawniającą do zniżek w restauracjach
biorących udział w programie OpenCard przez okres 12 miesięcy.
2. Premia, o której mowa w §4 ust.1a powyżej, będzie wypłacona Uczestnikowi Promocji w przeciągu 21 dni licząc od
dnia, w którym zostaną spełnione postanowienia, o których mowa w §3 powyżej, na kartę przedpłaconą VISA, którą
Organizator przekaże Uczestnikowi Promocji.
3. karta OpenCard, o której mowa w §4 ust.1b powyżej, będzie przekazana Uczestnikowi Promocji w przeciągu 21 dni
licząc od dnia, w którym zostaną spełnione postanowienia, o których mowa §3 powyżej.
4. W przypadku przedterminowego wypowiedzenia przez Uczestnika Promocji polisy ubezpieczenia, o której mowa w
§3 ust. 1a, Uczestnik Promocji będzie zobowiązany do zwrotu Organizatorowi, w przeciągu 14 dni od dnia
wypowiedzenia polisy (przelewem na rachunek 06 1050 1676 1000 0023 1738 8268), równowartości otrzymanej
premii, o której mowa w §4 ust. 1a.
5. Jeżeli Uczestnikiem Promocji jest osoba prowadząca działalność gospodarczą, otrzymana premia, o której mowa w
§4 ust.1 powyżej stanowi przychód z tej działalności zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361). Na Organizatorze nie ciążą obowiązki płatnika
podatku dochodowego.
6. Jeżeli Uczestnikiem Promocji jest podatnik podatku dochodowego od osób prawnych otrzymana premia, o której
mowa w §4 ust.1 powyżej stanowi przychód zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z
2011 r., nr 74, poz. 397 ). Na Organizatorze nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego.
§ 5. Reklamacje
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik Promocji może składać pisemnie na adres:
Eurobrokers Sp. z o.o., ul. Kościuszki 223B lok. 1, 40-600 Katowice, drogą elektroniczną na adres e-mail:
bok@eurobrokers.pl lub poprzez zgłoszenie ich telefonicznie pod numerem telefonu: +48 32 445 71 10.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji oraz opis zarzutów
stanowiących podstawę reklamacji.
3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Organizatora pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie
elektronicznej, nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§ 6. Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: http://eurobrokers.pl/promocja301.pdf
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą „ubezpiecz
swój samochód u nas”.
3. Każda promocja organizowana przez Organizatora jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy.
4. Promocje organizowane przez Organizatora nie łączą się.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie
informacyjny
…......................................
Podpis Uczestnika Promocji

