Regulamin Promocji
2018/200 „Polecaj ubezpieczenie - rabat 2+2 ”
organizowanej przez Roxwell Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
1.

Organizatorem Promocji 2018/200 „Polecaj ubezpieczenie – rabat 2+2” zwanej w dalszej części Regulaminu „Promocją” jest Roxwell Investments Sp. z o.o. z
siedzibą w Gdyni (81-341), przy ulicy Tadeusza Wendy 7/9, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w
Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000420848, REGON: 146130927, NIP: 527-26-77-541, kapitał zakładowy
159 600 zł, zwana dalej „Ubezpieczającym”.

2.

Niniejszy Regulamin określa warunki Promocji, w której Ubezpieczający przydziela dwa rodzaje rabatów:

3.

4.

a.

jeden dla Ubezpieczonego, z tytułu polecenia przez niego – osobie trzeciej (tj. stronie poleconej) - ochrony ubezpieczeniowej organizowanej przez
Ubezpieczającego (dalej: „Polecający”), jeśli w następstwie tego polecenia strona polecona przystąpi do przedmiotowej ochrony i zostanie nią
skutecznie objęta, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie; oraz

b.

jeden dla strony poleconej (dalej: „Polecony”) za przystąpienie do ochrony ubezpieczeniowej organizowanej przez Ubezpieczającego w wyniku
polecenia jej przez Polecającego zgodnie z zasadami niniejszego Regulaminu Promocji.

Za każde polecenie odpowiednio:
a.

Polecający otrzyma od Ubezpieczającego rabat w wysokości kosztu dwóch miesięcznych składek ubezpieczeniowych finansowanych przez
Polecającego, odpowiednio do posiadanego przez niego wariantu ubezpieczenia, pod warunkiem, że Polecający oraz Polecony spełniają
warunki niniejszego Regulaminu;

b.

Polecony otrzyma od Ubezpieczającego rabat w wysokości kosztu dwóch miesięcznych składek ubezpieczeniowych finansowanych przez
Poleconego, odpowiednio do posiadanego przez niego wariantu ubezpieczenia, pod warunkiem, że Polecający oraz Polecony spełniają
warunki niniejszego Regulaminu.

Rabat zostanie przydzielony, jeżeli wszystkie poniższe warunki zostaną spełnione:
a.

Polecający jest ubezpieczony w ramach ochrony ubezpieczeniowej organizowanej przez Ubezpieczającego z opłaconym co najmniej kosztem jednej
miesięcznej składki ubezpieczeniowej lub przystąpił do tej ochrony najpóźniej w tym samym dniu co dokonał polecenia i opłaci co najmniej koszt
jednej miesięcznej składki ubezpieczeniowej z tego tytułu;

b.

Polecony:
i.

przystąpił do ochrony ubezpieczeniowej organizowanej przez Ubezpieczającego na zasadach jednego z dostępnych u Ubezpieczającego
wariantów ubezpieczenia i opłaci co najmniej koszt jednej miesięcznej składki ubezpieczeniowej z tego tytułu;

ii.

nie wykonał prawa odstąpienia od ubezpieczenia organizowanego przez Ubezpieczającego, przy czym powyższe dotyczy Poleconego,
któremu zgodnie z Warunkami ubezpieczenia obowiązującymi u Ubezpieczającego takie prawo odstąpienia przysługiwało;

iii.

podczas rejestracji polecenia u Ubezpieczającego dla celów uzyskania rabatu, o którym mowa jest w pkt 3 lit. b) powyżej, Polecony wskazał
dane Polecającego w sposób umożliwiający identyfikację Polecającego, jako osoby objętej ochroną ubezpieczeniową u Ubezpieczającego,
w tym podał numer ubezpieczenia Polecającego;

c.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.

14.

Polecony musi być nowym podmiotem/osobą przystępującym/ą do ochrony ubezpieczeniowej organizowanej przez Ubezpieczającego, który/a
wcześniej nie posiadał/a, ani nie korzystał/a z takiej ochrony, bez względu na wariant ubezpieczenia;
d. Polecający potwierdzi polecenie zgłoszone przez Poleconego oraz swój udział w niniejszej Promocji skutkujący udzieleniem mu rabatu.
Ubezpieczający przydzieli rabaty w momencie spełnienia wszystkich warunków w pkt 4 powyżej. Rabaty zostaną uwzględnione przy naliczeniu kosztu
miesięcznych składek ubezpieczeniowych finansowanych odpowiednio przez Polecającego i Poleconego, na początku kolejnego miesiąca.
Ubezpieczający podejmuje działania w celu uzyskania potwierdzenia polecenia od Polecającego i jego udziału w niniejszej Promocji.
W okresie obowiązywania niniejszej Promocji, Poleconemu może zostać przydzielony tylko jeden raz rabat, o którym mowa jest w pkt 3 lit. b) powyżej.
Uzyskanie przedmiotowego rabatu, nie wyklucza możliwości działania przez Poleconego w charakterze Polecającego w rozumieniu niniejszego Regulaminu
Promocji i uzyskania rabatu, o którym mowa jest w pkt 3 lit. a) powyżej.
Polecający może wykorzystać wiele rabatów, do których prawo nabędzie na zasadach niniejszej Promocji. Dla celów wzajemnych rozliczeń z
Ubezpieczającym będą one jednak naliczane po wykorzystaniu przez Polecającego poprzedniego rabatu, nie dłużej jednak niż do zakończenia okresu trwania
ochrony ubezpieczeniowej.
Rabat nie podlega wymianie na inne środki lub wartości oraz nie ma możliwości wypłacenia jego równowartości pieniężnej.
W przypadku zakończenia okresu trwania ochrony ubezpieczeniowej u odpowiednio Polecającego lub Poleconego, niewykorzystana część przydzielonych
rabatów traci ważność w momencie zakończenia tej ochrony.
Przekazanie prawa do rabatu na osobę trzecią jest możliwe pod warunkiem, że strona obdarowana spełnia warunki niniejszego Regulaminu i jednocześnie
Ubezpieczający wyraził na to zgodę.
Niniejsza Promocja obowiązuje od 01.10.2018 r. do dnia 30.03.2019 r. Upływ okresu obowiązywania niniejszej Promocji nie ma wpływu na prawa nabyte
przez odpowiednio Polecającego lub Poleconego w okresie jej obowiązywania.
Wszystkie pojęcia i definicje, które nie zostały opisane w niniejszym Regulaminie Promocji, należy interpretować według pojęć i definicji znajdujących się w
Regulaminie Rozliczeń z tytułu udzielonej ochrony ubezpieczeniowej i Warunkach Ubezpieczenia, odpowiednio do wariantu ubezpieczenia, udostępnionych
na stronie internetowej Ubezpieczającego www.multibezpiecznie.pl
Dla pozostałych nieunormowanych niniejszym Regulaminem Promocji oraz Regulaminem Rozliczeń i Warunkami Ubezpieczenia kwestii, mają zastosowanie
przepisy Kodeksu Cywilnego. Prawem właściwym dla niniejszej Promocji jest prawo polskie.

Oświadczenie Poleconego
Wyrażam zgodę na mój udział w niniejszej Promocji oraz akceptuję postanowienia niniejszego Regulaminu Promocji.
………………………………………………………………
data i czytelny podpis
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