REGULAMIN PROMOCJI
„Na Podróż dla Kibica”

§ 1. Organizator Promocji
1. Organizatorem promocji „Na Podróż dla Kibica” (zwanej dalej: „Promocją”), o której mowa
w niniejszym regulaminie (zwanym dalej: „Regulaminem”) jest: BZ WBK-Aviva Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pl. Władysława Andersa 5, 61894 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla Poznania - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000310692, NIP 2090001173, REGON
300784216, o kapitale zakładowym w wysokości 24 250 000 PLN, w pełni opłaconym i BZ WBKAviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, pl.
Władysława Andersa 5, 61-894 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000310719, NIP
2090001167, REGON 300784200, o kapitale zakładowym w wysokości 27 000 000 PLN, w pełni
opłacony (zwane dalej: „BZ WBK-Aviva”).
2. Promocja odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Definicje
Ilekroć w Regulaminie używa się wymienionych poniżej terminów, należy przez nie rozumieć w
odpowiednim przypadku i liczbie:
1) Bank - Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, będący agentem
ubezpieczeniowym BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz BZ WBK-Aviva
Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., wpisanym do prowadzonego przez Komisję Nadzoru
Finansowego rejestru agentów ubezpieczeniowych pod nr 11135943/A;
2)

Bezpieczny Limit - ubezpieczenie na życie BEZPIECZNY LIMIT, w którym ochrona
ubezpieczeniowa świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.;

3) BZ WBK Partner – placówki partnerskie Banku, będące agentami ubezpieczeniowymi BZ WBKAviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. oraz BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń
Ogólnych S.A., wpisane do prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego rejestru agentów
ubezpieczeniowych;
4)

Konto – jeden z niżej wskazanych rachunków prowadzony na podstawie zawartej z Bankiem
umowy rachunku oszczędnościowo -

rozliczeniowego tj. Konto<20, Konto Godne Polecenia,

Konto Aktywni 50+, Konto 1|2|3 lub Konto VIP zgodnie z Regulaminem kont dla ludności Banku
Zachodniego WBK S.A.;
5) Limit kredytowy w Koncie – limit udzielony na podstawie umowy o udzielenie limitu kredytowego
w Koncie zawartej z Bankiem zgodnie z Regulaminem kredytowania klientów indywidualnych w
Banku Zachodnim WBK S.A.
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6) Na Podróż - ubezpieczenia turystyczne „Na Podróż” w którym ochrona ubezpieczeniowa
świadczona jest przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz Aviva
Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. działające w koasekuracji;
7)

Reklamacja - wystąpienie skierowane do BZ WBK-Aviva, w którym zgłaszane są zastrzeżenia
dotyczące usług świadczonych przez BZ WBK-Aviva, w tym w zakresie przeprowadzanej
Promocji;

8) Uczestnik Promocji – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, która spełni warunek określony w § 3. ust. 2 Regulaminu. Uczestnikiem Promocji nie
może być pracownik BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., BZ WBK-Aviva
Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych S.A. oraz Banku;
9) Voucher

–

ubezpieczenia
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http://www.bzwbkaviva.pl/ubezpieczenia/napodroz/ubezpieczenie-na-podroz.html,

do
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internetowej
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wykorzystania w terminie do dnia 31 sierpnia 2016 roku, ze zniżką do 50% jeśli składka za
ubezpieczenie jest równa lub mniejsza niż 30 zł lub 50% jeśli składka za ubezpieczenie jest
powyżej kwoty 30 zł.

§ 3. Warunki i Okres trwania Promocji
1. Promocja trwać będzie w okresie od dnia 25 kwietnia 2016 roku do dnia 10 lipca 2016 roku lub do
wyczerpania zapasów Voucherów („Okres trwania Promocji”).
2. Vouchery otrzymają Uczestnicy Promocji, którzy w Okresie trwania Promocji w dowolnym oddziale
Banku lub w placówce BZ WBK Partner:
a) zawrą umowę o Konto oraz umowę o limit kredytowy i jednocześnie zawrą umowę
ubezpieczenia Bezpieczny Limit; lub
b)

zawrą umowę o limit kredytowy w Koncie i jednocześnie zawrą umowę ubezpieczenia
Bezpieczny Limit; lub

c) zawrą umowę ubezpieczenia Bezpieczny Limit do posiadanego limitu kredytowego w Koncie.
3. Pula Voucherów wynosi 150 000 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy).
4. Voucher zostanie przekazany niezwłocznie po spełnieniu jednego z warunków, określonych w §3
ust. 2 powyżej niniejszego Regulaminu, przez pracownika Banku lub BZ WBK Partner, każdemu
posiadaczowi/współposiadaczowi Konta.

§ 4. Reklamacje
1. Reklamacje są rozpatrywane przez Zarządy BZ WBK-Aviva lub osoby upoważnione przez BZ
WBK-Aviva.
2. Reklamacje mogą być składane:
1) w formie pisemnej – osobiście u BZ WBK-Aviva, agentów BZ WBK-Aviva, w tym w Banku albo
przesyłką pocztową, w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy Prawo pocztowe, na adres BZ WBK-Aviva,
2) ustnie – telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty w BZ WBK-Aviva, agentów BZ
WBK-Aviva, w tym w Banku,
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3) w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej na adres
promocja.ubezpieczenia@bzwbkaviva.pl
3. Reklamacje są rozpatrywane niezwłocznie po ich otrzymaniu, nie później jednak niż w terminie 30
dni od dnia ich otrzymania. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających
rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w powyższym terminie, BZ WBK-Aviva
w informacji przekazywanej osobie zgłaszającej Reklamację określa przewidywany termin
rozpatrzenia Reklamacji i udzielenia odpowiedzi, który nie może przekroczyć 60 dni od dnia
otrzymania Reklamacji.
4. O sposobie rozpatrzenia Reklamacji zawiadamia się osobę, która ją zgłosiła, w terminie o którym
mowa w pkt 3, w postaci papierowej lub za pomocą innego Trwałego nośnika informacji.
Odpowiedź tę można dostarczyć pocztą elektroniczną na wniosek zgłaszającego Reklamację.
5.

Zgłaszający Reklamację jest uprawniony do złożenia odwołania od decyzji BZ WBK-Aviva w
przedmiocie Reklamacji. W sprawach odwołań stosuje się odpowiednio postanowienia pkt 1-4.

6. Zgłaszającemu Reklamację, w sytuacji nieuwzględnienia jego roszczeń w powyższym trybie
rozpatrywania Reklamacji, przysługuje prawo do złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy przez
Rzecznika Finansowego.
7. Niezależnie od możliwości składania Reklamacji osobie uprawnionej przysługuje prawo do złożenia
powództwa do właściwego sądu.
8. Reklamacje dotyczące produktów Banku zostaną rozpatrzone zgodnie z trybem określonym w
regulaminie tych produktów.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. W Okresie trwania Promocji Regulamin dostępny będzie w oddziałach Banku, w placówkach BZ
WBK Partner oraz na stronie internetowej BZ WBK-Aviva - www.bzwbkaviva.pl
2. BZ WBK-Aviva zastrzega sobie prawo do przedłużenia Okresu trwania Promocji.
3. BZ WBK-Aviva jest odpowiedzialna za przeprowadzenie Promocji i jej prawidłowy przebieg.
4. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy
prawa.
5. Uczestnik Promocji może zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych
Rzeczników Konsumenta.
6. BZ WBK-Aviva podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
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