REGULAMIN PROMOCJI PAKIET TRWAŁYCH KORZYŚCI
DLA KLIENTÓW BANKU PEKAO S.A.
§ 1. Organizator promocji
Organizatorem promocji dedykowanej do klientów Banku Pekao S.A. jest Allianz Polska Services Sp.
z o.o. oferująca ubezpieczenia w imieniu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska
Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie .
§ 2. Definicje
Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
1) Allianz - Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska Spółka Akcyjna, spółka z
siedzibą w Warszawie, ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa, Polska, wpisana przez
Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
– rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000028261, NIP 525-15-65015, REGON
012267870, z kapitałem zakładowym 377 240 000 zł (wpłaconym w całości) będąca
ubezpieczycielem;
2) APS - Allianz Polska Services Sp. z o.o., spółka z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny
Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod
numerem 0000025291, o kapitale zakładowym: 36 025 000 złotych, posiadająca
NIP: 521-30-56-381, Regon: 016188184 będąca agentem ubezpieczeniowym Towarzystwa
Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska S.A.;
3) Bank – Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska
53/57, 00-950 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
14843, NIP: 526-000-68-41, z kapitałem zakładowym i wpłaconym w wysokości 262 470 034
zł według stanu na dzień 28 grudnia 2012 roku;
4) Klient Biznesowy Banku - przedsiębiorca, przedsiębiorca zagraniczny lub inny podmiot,
który na mocy odrębnych wewnętrznych regulacji Banku zakwalifikowany został, jako firma
mała lub mikro, na rzecz, której Bank prowadzi rachunki bankowe, wydał Kartę Płatniczą
Banku Pekao S.A. lub z którą Bank zawarł umowę o PekaoFirma24/Pekao24 dla Firm lub
umowę o korzystanie z systemu płatności mobilnych PeoPay;
5) nowa umowa – umowa ubezpieczenia zawierana po raz pierwszy przez korzystającego w
ramach Pakietu Trwałych Korzyści z kodu rabatowego jako ubezpieczający lub zawartą na
jego rzecz lub rachunek, jako ubezpieczonego, której Allianz nie posiada na dzień zawarcia
umowy ubezpieczenia w swym portfelu ubezpieczeniowym albo z której ochrona
ubezpieczeniowa wygasła 12 lub więcej miesięcy przed dniem zawarcia przedmiotu
ubezpieczenia przez ww. osobę;
6) umowa wznowieniowa - umowa ubezpieczenia zawieraną przez korzystającego w ramach
Pakietu Trwałych Korzyści z kodu rabatowego jako ubezpieczający lub zawartą na jego rzecz
lub rachunek jako ubezpieczonego, która dotyczy tego samego przedmiotu ubezpieczenia
co już ubezpieczony w Allianz przez ww. osobę jako ubezpieczającego lub zawartą na jej
rzecz lub rachunek jako ubezpieczonego w ciągu ostatnich 12 miesięcy;

7) Pakiet Trwałych Korzyści – program dla Klientów Biznesowych Banku/Potencjalnych
Klientów Biznesowych Banku w ramach którego osoby/podmioty korzystające z kodów
rabatowych dostarczonych przez Bank mogą skorzystać z wybranych produktów/usług
udostępnianych przez Partnerów Banku na specjalnych zasadach (możliwość skorzystania
ze zniżek promocyjnych /atrakcyjniejszych warunków dostępu);
8) Potencjalny Klient Biznesowy Banku – przedsiębiorca, przedsiębiorca zagraniczny lub inny
podmiot, któremu Bank złożył ofertę prowadzenia rachunku bankowego.
§3
Zasady promocji
1. Promocja skierowana jest do osób fizycznych lub podmiotów gospodarczych będących Klientami
Biznesowymi Banku lub Potencjalnymi Klientami Biznesowymi Banku, którzy objęci są
programem Banku – Pakiet Trwałych Korzyści, zwanych dalej Uczestnikami Promocji.
2. Promocja dotyczy zniżki w składce ubezpieczeniowej z nowych umów ubezpieczenia jak i umów
wznowieniowych, przy czym wysokość zniżki w obu przypadkach jest różna i została określona
w § 3 pkt 5 z uwzględnieniem zapisów § 3 pkt 4 z Regulaminu.
3. Promocja dotyczy zniżki w składce ubezpieczeniowej w następujących ubezpieczeniach:
1) ubezpieczenia komunikacyjne:
- ubezpieczenie OC, obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy
pojazdów mechanicznych,
- ubezpieczenie pojazdu autocasco lub Start Casco,
2) ubezpieczenia turystyczne obejmujące: koszty leczenia, pomoc w podróży (assistance),
ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie odpowiedzialności
cywilnej w życiu prywatnym za szkody na osobie lub na rzeczy, ubezpieczenie bagażu
podróżnego, ubezpieczenie kosztów odwołania uczestnictwa w imprezie turystycznej,
wcześniejszego powrotu z imprezy turystycznej oraz anulowania noclegu (-ów) w hotelu oraz
anulowania noclegu (-ów) w hotelu, ubezpieczenie kosztów rezygnacji z biletu;
3) ubezpieczenia wyposażenia mieszkania, mieszkania wraz z wyposażeniem oraz mieszkania w
budowie, przy czym promocja dotyczy lokali w budynkach wielomieszkaniowych.
4. Zniżki promocyjne w składkach ubezpieczeniowych, mogą być łączone ze zniżkami za
bezszkodowy przebieg ubezpieczenia oraz ze zniżkami za kontynuację ubezpieczenia na kolejny
okres z zastrzeżeniem, że ostatecznie skalkulowana składka niezależnie od wysokości
przysługujących zniżek, nie może przekroczyć 70% składki bazowej. Ostatecznie skalkulowana
składka ubezpieczeniowa po zastosowaniu zniżek nie może być niższa od aktualnie
obowiązujących składek minimalnych ustalonych przez Allianz, w taryfie składek, która w
momencie uruchamiania promocji wynosi: 50 zł dla ubezpieczeń OC, 300 zł dla ubezpieczeń AC
oraz Start Casco, 100 zł dla ubezpieczeń mieszkaniowych i 30 zł dla ubezpieczeń turystycznych. Z
zastrzeżeniem jednak, że dla samochodów marki Audi, Volkswagen, Skoda i Ford
wyprodukowanych w okresie ostatnich 5 latach kalendarzowych, wysokość promocji określona
zostanie po skalkulowaniu składki na stronach www.AllianzDirect.pl lub przez konsultanta na
infolinii (22) 567 67 67. Organizator informuje, że ograniczenie powyższe wynika ze stawek
ustanowionych w taryfach minimalnych na ww. pojazdy, na podstawie których wyliczana jest
składka ubezpieczeniowa.

5. Wysokość zniżek dla Uczestników Promocji przedstawia się następująco:
1) 12% dla zawierających ubezpieczenie jako nową umowę oraz10% dla zawierających
umowy wznowieniowe na ubezpieczenia komunikacyjne: OC, AC i Start Casco;
2) 12% na ubezpieczenia turystyczne niezależnie od tego, czy umowa zawierana jest jako
nowa umowa , czy jako umowa wznowieniowa;
3) 12% na ubezpieczenia mieszkaniowe dla zawierających ubezpieczenie jako nową umowę
oraz 10% dla zawierających umowy wznowieniowe.
6. Uczestnik Promocji może skorzystać ze zniżek promocyjnych APS dla nowych umów (12%)
podając indywidualny 14-znakowy kod promocyjny o formacie: xxxxx-xxxxx-xxxx, otrzymany z
Banku w ramach Programu Pakiet Trwałych Korzyści. Uczestnik promocji jest uprawniony do
zawarcia trzech nowych umów ubezpieczenia w okresie 24 miesięcy od dnia udostępnienia
kodu., Dla umów wznowieniowych Uczestnik Promocji może skorzystać ze zniżki 10% podając
kod PEKAO:
- samodzielnie w polu: „kod promocyjny”, w kalkulatorze składki na stronach internetowych
www.AllianzDirect.pl,
na
które
można
wejść
za
pośrednictwem
strony
www.pekaopakiet.allianzdirect.pl oraz za pośrednictwem banerów umieszczonych na
stronie Banku w serwisie Firmy, zawierających opis zasad promocji i dostępnych produktów
ubezpieczeniowych, użycie kodu w kalkulatorze do przykładowego wyliczenia składki nie
oznacza faktycznego wykorzystania tego kodu;
-

konsultantowi obliczającemu składkę podczas połączenia telefonicznego z infolinią pod nr.
(22) 567 67 67.

7. Osoba/podmiot korzystająca/korzystający w ramach Pakietu Trwałych Korzyści z kodu
rabatowego dostarczonego przez Bank może skorzystać z promocji Allianz Polska Services, które
będą dostępne na stronie www.allianzdirect.pl, tzw. promocje tygodnia, promocje okazjonalne
jeśli uzna, że promocja ta dostępna w okresie, kiedy potrzebuje wykupić ubezpieczenie będzie
dla niej bardziej korzystna, niż specjalne zasady wynikająca z kodu rabatowego otrzymanego w
ramach Pakietu Trwałych Korzyści za pośrednictwem Banku. W takiej sytuacji Uczestnik
Promocji podaje kod wybranej promocji w kalkulatorze składki po przekierowaniu ze strony
www.pekaopakiet.allianzdirect.pl oraz za pośrednictwem banerów umieszczonych na stronie
Banku w serwisie Firmy.
§ 4. Okres trwania promocji
1. Promocja trwa od dnia 20.11.2013 do dnia zakończenia współpracy z Bankiem, o czym
Organizator poinformuje Uczestników Promocji z wyprzedzeniem 3 miesięcznym ze skutkiem
na koniec miesiąca kalendarzowego na stronie www.pekaopakiet.allianzdirect.pl.
2. Datą decydującą o udziale w promocji jest data zawarcia umowy ubezpieczenia w okresie
podanym w ust.1.
3. Polisę można kupić z wyprzedzeniem:
- ubezpieczenia komunikacyjne - 60 dni, tzn. okres ubezpieczenia samochodu może
rozpoczynać się do 60 dnia od daty zawarcia umowy ubezpieczenia,
- ubezpieczenia mieszkaniowe - 30 dni, tzn. okres ubezpieczenia może rozpoczynać się do 30
dnia od daty zawarcia umowy ubezpieczenia,
- ubezpieczenia turystyczne - umowa ubezpieczenia może być zawarta na okres od 1 do 365
dni. Odpowiedzialność Allianz rozpoczyna się w terminie wskazanym w dokumencie
ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż z chwilą opłacenia składki.

§ 5. Postanowienia końcowe
1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym
dokumentem określającym szczegółowe zasady Uczestników Promocji i nie reguluje innych kwestii
związanych z zawieraniem umów ubezpieczenia, które uregulowane są w odrębnym regulaminie
zamieszczonym na stronie ww.allianzdirect.pl. Treść niniejszego Regulaminu dostępna jest
w siedzibie oraz na stronie internetowej Organizatora www.pekaopakiet.allianzdirect.pl
2. Udział w promocji jest dobrowolny.
3. Promocje organizowane przez Organizatora nie podlegają łączeniu.

Regulamin zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Ubezpieczeń Direct oraz Zastępcę
Dyrektora ds. Sprzedaży w Allianz Polska Services Sp. z o.o., dnia 12.11.2013 r.

