REGULAMIN PROMOCJI „UBEZPIECZENIA (ERGO HESTIA) W PROGRAMIE SMARTDOM” („REGULAMIN”)
WERSJA Z DNIA 1 LUTEGO 2017 R.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.

2.

1

Promocja „Ubezpieczenia (Hestia) w Programie SmartDom” („Promocja”) jest organizowana przez Polkomtel Sp. z o.o.
2
(„Polkomtel”) i jest skierowana do konsumentów , którzy zawrą w wybranych Punktach Sprzedaży Partnera Sieci Sprzedaży
3
Polkomtel i Cyfrowy Polsat S.A. umowę ubezpieczenia z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń ERGO Hestia SA („Polisa”) i
jednocześnie spełnią jeden z poniższych warunków („Klient Uprawniony”):
a. będących jednocześnie Abonentami Plusa lub Abonentami MIXPLUS lub Abonentami PlusMix lub Abonentami Mix
lub Abonentami Cyfrowego Polsatu S.A.) („Abonenci”).:
b. którzy są stroną umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych podpisanej z Polkomtel lub umowy o
świadczenie usług zawartej z Cyfrowym Polsatem S.A. którzy nie zalegają z płatnościami na rzecz Polkomtel lub
Cyfrowego Polsatu S.A. zawrą nową umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Polkomtel lub Aneks do
umowy
świadczenie usług telekomunikacyjnych z Polkomtel bez jednoczesnego zakupu sprzętu
telekomunikacyjnego (typu „Tylko SIM”),
c. zawrą nową umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Cyfrowym Polsatem S.A. lub Aneks do umowy
świadczenie usług telekomunikacyjnych z Cyfrowym Polsatem bez jednoczesnego zakupu sprzętu
telekomunikacyjnego (typu „Tylko SIM”),
d. zawrą nową umowę o świadczenie usług w zakresie zapewnienia dostępu do programów telewizyjnych w sieci
Cyfrowy Polsat S.A., lub Aneks do umowy o świadczenie usług w zakresie zapewnienia dostępu do programów
telewizyjnych w sieci Cyfrowy Polsat S.A.,
Promocja trwa od 1.02.2017 r. do odwołania.
§ 2 RABAT

1.
2.
3.
4.

W ramach Promocji Klient Uprawniony może zawrzeć Polisę z 3% zniżką składki ubezpieczeniowej („Rabat”).
Rabat jest naliczany na Polisie.
Rabat jest naliczany jednorazowo i nie może być zamieniony na ekwiwalent w gotówce.
Rabat można łączyć z innymi rabatami oferowanymi przez Polkomtel.

§ 3 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.

Regulamin dostępny jest na stronie www.plus.pl oraz w Punktach Sprzedaży Polkomtel i Cyfrowego Polsatu S.A.
Polkomtel jest uprawniony do odwołania lub zmiany warunków Promocji w każdym czasie, z zastrzeżeniem, że ewentualna
zmiana Regulaminu nie wpłynie na prawa nabyte przez Klientów Uprawnionych przed dniem odwołania lub zmiany
Regulaminu.

1

Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000419430, kapitał zakładowy: 3.525.300.000 zł, NIP 527-10-37-727, REGON 011307968.
2
W rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
3
Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego prowadzonego przez Sąd Gospodarczy KRS Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000024812, kapitał zakładowy: 196 580 900 zł (opłacony w całości), NIP 585-000-16-90.
POLKOMTEL Sp. z o.o. Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 601102602 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta
Abonent), e-mail: bok@plus.pl
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Załącznik nr 1 do Regulaminu Promocji „Ubezpieczenie (Hestia) w Programie SmartDom”
Data:
Miejscowość:
Imię i nazwisko:
Pesel:
Zgoda na dokonanie weryfikacji usług w Polkomtel sp. z o.o. i Cyfrowym Polsacie S.A.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych, to jest: imię i nazwisko oraz PESEL przez Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. w celu
sprawdzenia jakie posiadam kontrakty zawarte z Cyfrowym Polsatem S.A. i z Polkomtel sp. z o.o. oraz przeprowadzenia symulacji
rabatowania usług na dokupowanych lub zatrzymywanych kontraktach u ww. Operatorów. Powyższa zgoda obejmuje również
sprawdzanie tych informacji w przyszłości, jeżeli nie zmieni się cel przetwarzania (w celu przeprowadzenia kolejnych symulacji).

...............................................................................................................................

Podpis i pieczęć Pracownika Punktu Sprzedaży

………………………………………………………………

Czytelny podpis Klienta

POLKOMTEL Sp. z o.o. Dział Obsługi Klienta tel. 601102601, fax 601102602 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta
Abonent), e-mail: bok@plus.pl
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