
REGULAMIN PROMOCJI

§ 1

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich przeprowadzana
jest Promocja „Karta rabatowa PZU” (dalej „Promocja”).

2. Organizatorem  Promocji  jest  iExpert.pl  SA  z  siedzibą  w  Warszawie,  przy  Alejach
Jerozolimskich 99/32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
(KRS) prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy KRS pod numerem KRS nr 0000426530, NIP nr 525-23-55-248, REGON:
140437850,  kapitał  zakładowy  wynosi:  100.000  PLN,  w  całości  opłacony  (dalej
„Organizator”).

§ 2

1. Czas trwania Promocji: 01.11.2015 r. - 31.01.2016 r.
2. Miejsce przeprowadzenia Promocji – obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Promocja  skierowana  jest  do  przedsiębiorców  wykonujących  działalność  z  zakresu

usługowego  prowadzenia  ksiąg  rachunkowych  lub  świadczących  usługi  w  obszarze
doradztwa podatkowego w rozumieniu Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
(Dz.U. Nr 121, poz. 591), tj. z dnia 30 stycznia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 330), którzy
zawrą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej  za pośrednictwem Organizatora
(„Klient”).

§ 3

1. Promocja  polega  na  przyznaniu  Klientowi  Karty  typu  Standard  Powszechnego  Zakładu
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, NIP: 526-025-10-49
Krajowy Rejestr  Sądowy nr  KRS  0000009831,  Sąd  Rejonowy dla  m.  st.  Warszawy w
Warszawie XII Wydział  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wysokość kapitału
zakładowego: 86 352 300 zł, kapitał wpłacony w całości, zwanego dalej, jako: „PZU SA”,
zwanej dalej „Kartą”.

2. Warunkiem udziału  w  Promocji  jest  w  okresie  trwania  Promocji  zakupienie  i  zawarcie
umowy ubezpieczenia obejmującej co najmniej jeden z produktów:
a) obowiązkowe  ubezpieczenie  odpowiedzialności  cywilnej  przedsiębiorców

wykonujących  działalność  w  zakresie  usługowego  prowadzenia  ksiąg
rachunkowych lub świadczących usługi w obszarze doradztwa podatkowego, o
których  mowa  w  §2  ust.  3  Regulaminu,  za  szkody  wyrządzone  w  związku  z
prowadzoną działalnością,

b) dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,

§ 4
1. Karta uprawnia  do 10% obniżki składki w zawieranych w PZU SA w  okresie ważności

Karty  umów  ubezpieczenia  majątkowego,  których  przedmiotem  jest  mienie  stanowiące
własność przedsiębiorcy i nie służące do prowadzenia działalności gospodarczej oraz umów
ubezpieczenia osobowego, z wyłączeniem:
1. ubezpieczeń grupowych,
2. pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych ze składką zryczałtowaną,
3. ubezpieczeń osobowych i majątkowych ze składką zryczałtowaną lub ubezpieczeń 



zawieranych w ramach specjalnych programów ubezpieczeniowych,
4. ubezpieczeń finansowych.

2. Karta będzie wysłana do Klienta pocztą listem poleconym na adres  Klienta wskazany we 
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.

3. Karta upoważnia do 10% zniżki na ubezpieczenia prywatne zawierane w PZU SA, 
określone w ust. 1 niniejszego Paragrafu. 

4. Karta nie upoważnia do zniżek na ubezpieczenia zawodowe.
5. Karta nie podlega wymianie na gotówkę ani na żaden inny produkt lub usługę.
6. Odstąpienie od lub rozwiązanie umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1 niniejszego 

paragrafu jest równoznaczne z unieważnieniem karty rabatowej i utracie prawa do objętej 
Kartą zniżki.

§ 5
1. Przystąpienie  do  Promocji  jest  równoznaczne  z  potwierdzeniem  zapoznania  się  przez

Klienta z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
2. Wszelkie  reklamacje dotyczące Promocji  należy składać  w siedzibie  firmy Organizatora

albo przesłać na adres siedziby firmy Organizatora, w formie pisemnej. Reklamacje należy
złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji.
Reklamacje  można  składać  w trakcie  trwania  Promocji  oraz  do  30 dni  od  zakończenia
Promocji.  W  przypadku  przesłania  reklamacji  za  pośrednictwem  Poczty  Polskiej  S.A.
decyduje data nadania pisma w urzędzie pocztowym.

3. Reklamacje będą rozpatrzone pisemnie w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji do
siedziby Organizatora. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu jego reklamacji listem
poleconym.

4. Regulamin promocji dostępny jest na stronie internetowej iexpert.pl.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie

przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym art. 919 – 921.
6. Organizator  może  wprowadzić  zmiany  w  niniejszym  Regulaminie  w  trakcie  trwania

Promocji.  Zmienione  warunki  Regulaminu  zostaną  udostępnione  na  stronie  internetowej
iexpert.pl. Wprowadzone zmiany obowiązują od daty ogłoszenia zmienionego Regulaminu
zgodnie ze zdaniem poprzednim. Data zmiany Regulaminu zostanie wskazana również w
treści zmienionego Regulaminu. Zmiany niniejszego Regulaminu nie mają zastosowania do
Klientów, którzy przystąpili do Promocji przed datą wprowadzenia zmiany.

7. Organizator  ma prawo w każdym momencie  odwołać Promocję bez  podania  przyczyny.
Informacja o odwołaniu Promocji zostanie udostępniona na stronie internetowej iexpert.pl.
Odwołanie Promocji nie ma zastosowania do Klientów, którzy przystąpili do Promocji przed
datą odwołania Promocji.

8. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją
będą rozstrzygane przez  sąd powszechny właściwy miejscowo dla Organizatora.


