Aneks do Regulaminu Programu Promocyjnego „Poleć AXA DIRECT znajomym”

§1
W Regulaminie Programu Promocyjnego „Poleć AXA DIRECT znajomym” prowadzonego przez AVANSSUR Spółka
Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą przy ul. Chłodnej 51 (00-867) w Warszawie, („AXA DIRECT”), ogłoszonego w
dniu 1 września 2011 roku z terminem obowiązywania do dnia 31 grudnia 2011 roku, wprowadza się poniższe
zmiany:
1) Skreśla się dotychczasową treść § 2 pkt. 15 i 16 i w to miejsce wpisuje się::
„Nagroda – bony premiowe Sodexho o łącznej wartości 70 lub 100 zł w zależności od rodzaju Pakietu w jakim
została zawarta Umowa Ubezpieczenia przez Nowego Klienta.
Zniżka - zniżka dla Nowego Klienta w wysokości 50 zł lub 60 zł od całości składki w zależności
od przedmiotu ubezpieczenia oraz zakresu ubezpieczenia wybranego przez Nowego Klienta.”
2) Skreśla się dotychczasową treść § 4 ust. 1 i 2, i w to miejsce wpisuje się::
1.

W przypadku zawarcia przez Nowego Klienta Umowy Ubezpieczenia w Pakiecie OC lub w Pakiecie AC w
Czasie trwania Programu promocyjnego, prawo do otrzymania Nagrody przez Klienta w wysokości 70
złotych, z zastrzeżeniem ust. 5, powstaje po upływie 30 dni od dnia rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej dla Nowego Klienta i pod warunkiem, że Umowa Ubezpieczenia do tego czasu nie
została rozwiązana.

2.

W przypadku zawarcia przez Nowego Klienta Umowy Ubezpieczenia w Pakiecie Pełnym, Pakiecie dla
Kobiet lub w Pakiecie Pełnym Motocykl w Czasie trwania Programu promocyjnego, prawo do otrzymania
Nagrody przez Klienta w wysokości 100 złotych, z zastrzeżeniem ust. 5, powstaje po upływie 30 dni od
dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej dla Nowego Klienta i pod warunkiem, że Umowa
Ubezpieczenia do tego czasu nie została rozwiązana.

3) Skreśla się dotychczasową treść § 4 ust. 4 i w to miejsce wpisuje się::
1.

W przypadku otrzymania przez Klienta Nagród o łącznej wartości przekraczającej jednorazowo 200 zł,
AXA DIRECT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi, sporządzi informację podatkową
na formularzu PIT-8C i prześle ją Klientowi na ostatnio podany przez niego adres. Klient przekaże
AXA DIRECT wszelkie dane konieczne do sporządzenia powyższego formularza.

4)

Skreśla się dotychczasową treść § 5 ust. 1 i w to miejsce wpisuje się::
1.

W przypadku zawarcia przez Nowego Klienta Umowy Ubezpieczenia w Czasie trwania Programu
promocyjnego, wysokość Zniżki dla Nowego Klienta jest uzależniona od wybranego przez niego
zakresu ochrony ubezpieczeniowej, odzwierciedlonej w treści zawartej Umowy Ubezpieczenia i wynosi:
a)

50 zł w przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia w Pakiecie OC albo tylko w zakresie Pakietu
AC,

b)

60 zł w przypadku zawarcia Umowy Ubezpieczenia w Pakiecie Pełnym, Pakiecie dla Kobiet,
Pakiecie Pełnym Motocykl.
§2

1. Pozostała treść Regulaminu pozostaje bez zmian.
2. Regulamin zmieniony Aneksem obowiązuje od dnia 18 października 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku.

