REGULAMIN PROMOCJI
„TANIE MIESZKANIE”
§1 OPIS PROGRAMU
1. Regulamin promocji „TANIE MIESZKANIE” (zwany dalej „Regulaminem”), jest dokumentem
zawierającym wszystkie w warunki uczestnictwa w tym programie oraz zasady obowiązujące
pomiędzy Uczestnikiem promocji a Market Ubezpieczeń Sp. z o.o. i Ubezpieczeniowi
Sadowski Sp. Jawna (zwanym dalej również „Organizatorem”).
2. Uczestnik promocji – osoba fizyczna, która zakupiła polisę komunikacyjną w latach
ubiegłych oraz nigdy nie posiadała polisy mieszkaniowej zawartej za pośrednictwem
Market Ubezpieczeń Sp.z.o.o lub Ubezpieczeniowi Sadowski Spółka Jawna.
3. Uczestnikom, Organizator przekaże bon płatniczy do wykorzystania w sieci sklepów
Biedronka za zakup polisy trzyletniej majątkowej w Towarzystwach
Ubezpieczeniowych: Generali, Proama, Warta i TUZ.
§2 WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Każdy Uczestnik korzystający z promocji „TANIE MIESZKANIE” jest związany
postanowieniami niniejszego Regulaminu.
2. Dla Uczestnika udział w promocji jest bezpłatny.
3. Udział w promocji nie łączy się z innymi promocjami prowadzonymi przez Organizatora w
tym samym czasie.
4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w promocji do 6 miesięcy od dnia otrzymania
informacji o przystąpieniu do promocji przez pracownika firmy Market Ubezpieczeń
Sp. z o.o. lub Ubezpieczeniowi Sadowski Spółka Jawna
5. Każdy Uczestnik może otrzymać do jednej umowy mieszkaniowej e-bon płatniczy o
wartości 50 zł.
6. Warunkiem otrzymania e-bonu płatniczego jest płatność gotówką pierwszej raty za polisę
lub przelewem. W przypadku płatności przelewem Organizator zastrzega, że e-bon
płatniczy zostanie przekazany Uczestnikowi w momencie zaksięgowania składki na
koncie Towarzystwa Ubezpieczeniowego.
7. Odbiór e-bonu płatniczego musi być pokwitowany Protokołem odbioru nagrody w promocji.
§4 POSTANOWIENIA KOOCOWE
1. Program obowiązuje do 31 grudnia 2021r, chyba, że na materiałach reklamowych lub
stronie internetowej Organizatora pojawi się informacja o terminie zakończenia
Promocji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji wskutek zaistnienia szczególnych
okoliczności, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień skierowanych
do Uczestników.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu. O wszelkich zmianach
warunków i zasad Programu, tj. Regulaminu, Uczestnicy zostaną poinformowani za
pośrednictwem strony internetowej Organizatora.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14 stycznia 2020r.

Załącznik nr 1

Potwierdzenie odbioru nagrody
przyznanej w ramach promocji „Tanie mieszkanie”
Imię i nazwisko

Rodzaj nagrody
rzeczowej

Wartość nagrody
(brutto)
50 zł

Czytelny podpis
nagrodzonego

Jednocześnie oświadczam, że są mi znane obowiązki wynikające z ustawy z dnia 26 lipca
1991r. (z późn. zmian) o podatku dochodowym od osób fizycznych zawartych w art. 21 ust. 1
pkt 68.

…………………………..
miejscowość, data

………………………………
podpis

