Regulamin Programu Promocyjnego „Zaproś znajomych do Pantaenius”

Postanowienia Ogólne
§1
Niniejszy regulamin określa zasady Programu Promocyjnego „Zaproś znajomych do Pantaenius” prowadzonego przez –
Pantaenius GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, ul. Gradowa 11, 80-802 Gdańsk, zarejestrowana
w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem 0000699878, NIP: 2040005358, REGON: 368547489.

Definicje
§2
Zwroty użyte w niniejszym regulaminie, otrzymują następujące znaczenie:
1. Program promocyjny - Program Promocyjny „Zaproś znajomych do Pantaenius”.
2. Regulamin – niniejszy regulamin Programu Promocyjnego „Zaproś znajomych do Pantaenius”.
3. Polecający – osoba fizyczna, która zawarła Umowę Ubezpieczenia z Pantaenius, której okres obowiązywania przypada
w części lub w całości na czas trwania Programu Promocyjnego i która spełnia wymogi niniejszego Regulaminu.
4. Polecany – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka wyposażona w zdolność prawną, która w okresie
Programu Promocyjnego zawarła Umowę Ubezpieczenia po uprzednim poleceniu przez Polecającego oraz spełnia
pozostałe wymogi Regulaminu.
5. Pantaenius – Pantaenius GmbH (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) Oddział w Polsce, z siedzibą w ul. Gradowa 11,
80-802 Gdańsk, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk –
Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000699878, NIP: 2040005358, REGON: 368547489.
6. Umowa ubezpieczenia – umowy ubezpieczenia, zawarte pomiędzy Pantaenius a Polecanym lub Polecającym.
7. Ubezpieczający – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka wyposażona w zdolność prawną, która zawarła Umowę
ubezpieczenia.
8. Ubezpieczony/ Współubezpieczony – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka wyposażona w zdolność prawną,
na rzecz której Ubezpieczający zawarł Umowę ubezpieczenia.
9. Dzień polecenia – dzień, w którym Polecający wprowadzi wszystkie dane wymagane na Stronie internetowej, w zakładce
„Zaproś Znajomych do Pantaenius”Strona internetowa – oznacza stronę internetową prowadzoną przez Pantaenius pod
adresem www.pantaenius.pl.
10. Strona internetowa – oznacza stronę internetową prowadzoną przez Pantaenius pod adresem www.pantaenius.pl.
11. Składka - kwota należna Pantaenius z tytułu zawartej Umowy ubezpieczenia, do której zapłaty zobowiązana jest osoba
zawierająca Umowę ubezpieczenia.
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12. Zniżka - obniżenie wysokości składki, przysługujące Polecającemu, której zasady naliczania i przyznawania zostały zawarte
w niniejszym Regulaminie.
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Zasady uczestnictwa w Programie promocyjnym
§3
1. W Programie promocyjnym mogą brać udział wyłącznie osoby, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie.
2. Przystąpienie do Programu Promocyjnego następuje tylko i wyłącznie przez Stronę internetową w zakładce „Zaproś
Znajomych do Pantaenius”.
3. Polecającym może być Ubezpieczający, którego polisa obowiązuje w Dniu polecenia i jednocześnie nie pozostaje w
opóźnieniu z zapłatą składek.
4. Polecanym może być wyłącznie osoba, która:
a) nie jest Polecającym,
b) nie jest Ubezpieczonym/Współubezpieczonym w okresie trwania niniejszego Programu promocyjnego,
c) nie była Polecającym, ani nie była Ubezpieczonym/Współubezpieczonym, ani nie otrzymała jakiejkolwiek oferty od
Pantaenius w okresie ostatnich dwunastu miesięcy poprzedzających dzień zawarcia przez nią Umowy ubezpieczenia
wskutek polecenia przez Polecającego,
d) wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Pantaenius.
5. Polecający może polecić Pantaenius wielu osobom.

Zasady uzyskania zniżki przez Polecającego
§4
1. Za każdą z Poleconych osób, która spełni łącznie poniższe warunki:
a) w okresie obowiązywania niniejszego Programu, lecz nie później niż w okresie roku od Dnia polecenia zawrze z
Pantaenius Umowę ubezpieczenia, obejmującą co najmniej „Jacht Casco”;
b) opłaci w pełnej wysokości składkę od zawartej Umowy ubezpieczenia,
c) nie skorzysta z prawa do odstąpienia od zawartej Umowy ubezpieczenia, jako zawartej na odległość/poza lokalem
przedsiębiorstwa, Polecającemu zostanie przyznana jednorazowa Zniżka w wysokości 7,5% wartości składki
opłaconej przez Polecanego.
2. Zniżka zostanie zaksięgowana na koncie Polecającego w ostatnim dniu miesiąca następującego po zakończeniu
kwartału danego roku kalendarzowego, w którym Polecany zawarł Umowę ubezpieczenia.
3. Zniżka przysługuje Polecającemu od dnia zaksięgowania na jego koncie, zgodnie z ust. 2 powyżej.
4. Uzyskana Zniżka będzie odejmowana od należności z tytułu Umowy ubezpieczenia zawartej przez Polecającego w
okresie roku po zaksięgowaniu Zniżki na jego koncie.
5. Zniżki naliczane w ramach Programu podlegają sumowaniu.
6. Przyznana Zniżka nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny lub nagrody innego rodzaju.
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7. Prawo do Zniżki nie może być przenoszone na osoby trzecie.
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Odpowiedzialność Pantaenius
§5

1. Pantaenius nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za żadne skutki podania błędnych lub nieprawdziwych danych
przez Polecającego, Polecanego lub inną osobę upoważnioną do zawarcia Umowy ubezpieczenia z Pantaenius.
2. Pantaenius nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za powoływanie się przez Polecających na dane Polecanych
bez ich upoważnienia.
3. Osoby biorące udział w Programie promocyjnym przyjmują do wiadomości, że Pantaenius:
a) nie będzie udzielać Polecanym żadnych informacji dotyczących Umów ubezpieczenia Polecającego, ani też
b) nie będzie udzielać Polecającemu żadnych informacji dotyczących Umów ubezpieczenia Polecanego, oraz że
c) ani Polecającemu ani Polecanemu nie przysługują z tego powodu żadne roszczenia.

Reklamacje
§6
1. Polecający lub Polecany który uzna, że jego prawa związane z uczestnictwem w Programie promocyjnym zostały
naruszone, ma prawo zgłosić do Pantaenius GmbH Oddział w Polsce reklamację.
2. Reklamacje należy zgłaszać poprzez formularz na naszej stronie internetowej https://www.pantaenius.com/pl-pl/
serwis/pozostanmy-w-kontakcie/reklamacje/ z dopiskiem„Program Promocyjny Zaproś znajomych do
Pantaenius– reklamacja”.
3. Rozpatrywanie reklamacji trwa do 14 dni roboczych, przy czym osoba składająca reklamację otrzyma odpowiedź
pisemną na adres wskazany w reklamacji.

Czas trwania Programu promocyjnego
§7
1. Niniejszy Program promocyjny rozpoczyna się w dniu 1.02.2020 roku.
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2. Pantaenius uprawniony jest do zakończenia niniejszego Programu w każdym czasie, o czym poinformuje na
Stronie internetowej. Zniżki, które zostały zaksięgowane na kontach Polecających do dnia zakończenia Programu,
będą mogły zostać wykorzystane w pełnej wysokości, również po zakończeniu Programu, zgodnie z
postanowieniami niniejszego Regulaminu.
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Ochrona danych osobowych
§8
1. W związku z uczestnictwem w Programie Promocyjnym następujące dane osobowe Polecającego i Polecanego będą
przetwarzane: imię, nazwisko, adres zamieszkania/korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu.
2. Podanie danych jest dobrowolne i musi być zaakceptowane przez osobę, której one dotyczą. Osoba podająca dane
ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich treść i roszczenia stron trzecich wobec Pantaenius.
3. Pantaenius zastrzega sobie prawo żądania przedłożenia przez Polecającego pisemnej zgody Polecanego na
przetwarzanie przez Pantaenius jego danych osobowych w celu prezentacji usług świadczonych przez Pantaenius.
4. Szczegółowe informacje nt. przetwarzania danych osobowych przez Pantaenius znajdują się pod adresem: https://
www.pantaenius.com/pl-pl/polityka-ochrony-danych/.

Postanowienia końcowe
§9
1. Treść Regulaminu oraz jego ewentualne zmiany są dostępne na Stronie internetowej.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie
obowiązującego w Polsce prawa.

Niemcy · Wielka Brytania* · Monaco · Dania · Austria · Hiszpania · Szwecja · USA** · Australia · Polska
Pantaenius GmbH
(spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Oddział w Polsce
ul. Gradowa 11
80-802 Gdańsk
Tel. +48 58 3506131

KRS 0000699878 Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP: 5833278532 | REGON: 368547489
info@pantaenius.pl
pantaenius.pl

Bank
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
PLN - 07 1750 0012 0000 0000 3858 0175
EUR - PL29 1750 0012 0000 0000 3858 0264
SWIFT: RCBWPLPW

Siedziba główna – Pantaenius GmbH
Grosser Grasbrook 10, 20457 Hamburg, Germany,
HRB 63896, VAT-IdNo: DE299426957
Kapitał zakładowy: 2.000.000EUR

*Pantaenius UK Limited is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority (Authorised No.308688) **Pantaenius America Ltd. is a licensed insurance agent licensed in all 50 states.
It is an independent corporation incorporated under the laws of New York and is a separate and distinct entity from any entity of the Pantaenius Group.

