Regulamin Promocji „Zwracamy różnicę w składce”

§1
Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady promocji o nazwie „Zwracamy
różnicę w składce” (zwanej dalej „Promocją”), której organizatorem jest AVANSSUR S.A. Oddział w
Polsce z siedzibą przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie (zwany dalej „AXA DIRECT”).

§2
1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych (zwanych dalej “Uczestnikiem” lub
„Uczestnikami”), które zawarły, w okresie trwania Promocji, z AXA DIRECT umowę ubezpieczenia:
a) w Pakiecie OC składającym się w rozumieniu niniejszego Regulaminu z OC (Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych) + Ubezpieczenie Zielonej
Karty + Ubezpieczenie Assistance BAZA, które dodatkowo Uczestnik może powiększyć o
wybrane z dostępnych opcji: Ubezpieczenie od zniszczenia pojazdu wskutek pożaru i od
kradzieży, Ubezpieczenie szyb, NNW Kierującego Pojazdem (z ubezpieczeniem przewożonych
zwierząt), NNW Pasażerów, Ubezpieczenie Assistance MIDI, Assistance MAXI, Assistance
MIDI Europa, Assistance MAXI Europa
albo
b) w Pakiecie Pełnym, składającym się w rozumieniu niniejszego Regulaminu z OC
(Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych) +
Ubezpieczenie Zielonej Karty + Ubezpieczenie Autocasco (AC) + Ubezpieczenie Assistance
BAZA, które dodatkowo Uczestnik może powiększyć o wybrane z dostępnych opcji:
Ubezpieczenie KR (od kradzieży pojazdu), NNW Kierującego Pojazdem (z ubezpieczeniem
przewożonych zwierząt), NNW Pasażera, Ubezpieczenie WD (ubezpieczenie wyposażenia
dodatkowego), Ubezpieczenie Assistance MIDI, Assistance MAXI, Assistance MIDI Europa,
Assistance MAXI Europa.
i spełniają łącznie poniższe warunki:
c) Zawarcie umowy ubezpieczenia nastąpiło poprzez infolinię AXA DIRECT lub wniosek
internetowy (kalkulator) dostępny na stronie internetowej AXA DIRECT w okresie trwania
Promocji.
d) Składka za ubezpieczenie została uiszczona jednorazowo.
e) W chwili przekazania do AXA DIRECT zgłoszenia i dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3
Regulaminu, Uczestnik nie posiada wobec AXA DIRECT jakichkolwiek zaległości
finansowych.
f)

Od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia do dnia zgłoszenia Uczestnika nie upłynęło więcej

niż 14 dni.
6. Umowa ubezpieczenia OC zostaje zawarta zgodnie z ustawą z 22 maja 2003 roku o
ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 ze zm). Dla pozostałych ubezpieczeń
podstawę do zawarcia umowy stanowią Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych
obowiązujące w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia.

§3
Promocja rozpoczyna się 24 marca 2011 roku o godzinie 00:00 i trwa do dnia 26 kwietnia 2011
roku do godziny 23:59.

§4
1. Uczestnik może skorzystać z Promocji w związku z zawarciem tylko jednej umowy ubezpieczenia
z AXA DIRECT w Pakiecie OC albo w Pakiecie Pełnym, o których mowa w § 2 ust 1.
2. AXA DIRECT wypłaci Uczestnikowi kwotę będącą różnicą pomiędzy składką za ubezpieczenie w
AXA DIRECT, a składką za ubezpieczenie przedstawione w ofercie innego Zakładu Ubezpieczeń
(zwanego dalej „Towarzystwem”), o ile oferta Towarzystwa spełnia poniżej określone przesłanki i
zostanie przedstawiona w czasie przewidzianym niniejszym Regulaminem.
3. Uczestnik, który bierze udział w Promocji, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
ubezpieczenia w Pakiecie OC lub w Pakiecie Pełnym, zobowiązany jest do przesłania AXA
DIRECT, potwierdzonej przez Towarzystwo oferty ze składką niższą niż składka zapłacona za
identyczne co do zakresu ubezpieczenia w Pakiecie OC lub w Pakiecie Pełnym w rozumieniu
niniejszego Regulaminu i spełniającą warunki, o których mowa w ust.4 albo w ust. 5. Uczestnik
zobowiązany jest także do przekazania zaświadczenia o posiadanych przez Uczestnika zniżkach
lub zwyżkach w związku z dotychczasowym przebiegiem ubezpieczenia, z którego będą wynikać
zniżki i zwyżki w wysokości przyjętej do wyliczenia składki przez AXA DIRECT i Towarzystwo.
Zgłoszenie udziału w Promocji należy przesłać pisemnie na adres:
AVANSSUR S.A. Oddział w Polsce
Dział Marketingu
Promocja „Zwracamy różnicę w składce”
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa
4. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, ofertą na identyczne co do zakresu ubezpieczenia w
Pakiecie OC jest oferta Towarzystwa, która stopniem szczegółowości odpowiada przynajmniej
propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia AXA DIRECT na podstawie której Uczestnik zawarł
umowę ubezpieczenia i obejmuje:
a) Taki sam zestaw produktów ubezpieczeniowych wchodzących w skład zakupionego w AXA
DIRECT Pakietu OC.
b) Dokładne dane pojazdu tj: marka, model, rodzaj pojazdu, rodzaj nadwozia, rodzaj paliwa, rok
produkcji, wersja wyposażenia, sposób użytkowania pojazdu, miejsce zarejestrowania i
użytkowania pojazdu,
c) Dokładne dane Uczestnika i pozostałych osób, które będą kierowały pojazdem tj.: data

urodzenia, płeć, rok wydania prawa jazdy, kod pocztowy miejsca zamieszkania, stan cywilny,
d) Wysokość zniżek i zwyżek Uczestnika;
e) Zakres ubezpieczenia Assistance nie może być mniejszy niż:
1)

Organizacja i pokrycie kosztów holowania pojazdu unieruchomionego w następstwie
wypadku,

2)

Organizacja i pokrycie kosztów holowania pojazdu osoby poszkodowanej,
unieruchomionego w następstwie wypadku, którego sprawcą jest ubezpieczony w AXA
DIRECT

3)

Naprawa na miejscu zdarzenia lub holowanie pojazdu unieruchomionego w
następstwie wypadku.

5. W rozumieniu niniejszego Regulaminu, ofertą na identyczne co do zakresu ubezpieczenia w
Pakiecie Pełnym jest oferta Towarzystwa, która stopniem szczegółowości odpowiada
przynajmniej propozycji zawarcia umowy ubezpieczenia AXA DIRECT na podstawie której
Uczestnik zawarł umowę ubezpieczenia i obejmuje:
a) Taki sam zestaw produktów ubezpieczeniowych wchodzących w skład zakupionego w AXA
DIRECT Pakietu Pełnego,
b) Dokładne dane pojazdu tj: marka, model, rodzaj pojazdu, rodzaj nadwozia, rodzaj paliwa, rok
produkcji, wersja wyposażenia, sposób użytkowania pojazdu, miejsce zarejestrowania i
użytkowania pojazdu,
c) Dokładne dane Uczestnika i pozostałych osób, które będą kierowały pojazdem tj.: data
urodzenia, płeć, rok wydania prawa jazdy, kod pocztowy miejsca zamieszkania, stan cywilny,
d) Wysokość zniżek i zwyżek Uczestnika;
e) Zakres terytorialny,
f)

Zakres ubezpieczenia Assistance nie może być mniejszy niż:
1)

Organizacja i pokrycie kosztów holowania pojazdu unieruchomionego w następstwie
wypadku,

2)

Organizacja i pokrycie kosztów holowania pojazdu osoby poszkodowanej,
unieruchomionego w następstwie wypadku, którego sprawcą jest ubezpieczony w AXA
DIRECT

3)

Naprawa na miejscu zdarzenia lub holowanie pojazdu unieruchomionego w
następstwie wypadku,

g) Wysokość sumy ubezpieczenia i brak jej konsumpcji w umowie ubezpieczenia Autocasco,
h) Wysokość franszyzy redukcyjnej w każdym odszkodowaniu,
i)

Wysokość franszyzy integralnej,

j)

Brak amortyzacji części zamiennych w fakturowym wariancie likwidacji szkód autocasco,

k) Odszkodowanie w ubezpieczeniu Autocasco ustalane na podstawie wyboru przez Uczestnika

wariantu likwidacji szkody (w tym na podstawie faktur za naprawę).

6. Niższa składka w ofercie Towarzystwa nie może wynikać ze zniżek marketingowych, zniżek
uzyskanych w Towarzystwie w związku z nabyciem przez Uczestnika innych produktów
Towarzystwa lub innych produktów Grupy Spółek, do której Towarzystwo należy, a także ze
zniżek przysługujących Uczestnikowi z tytułu bycia pracownikiem lub rodziną pracownika
Towarzystwa oraz zniżek z tytułu zakwalifikowania Uczestnika do kategorii podmiotów
posiadających specjalne zniżki na podstawie umów cenowych lub rabatowych z Towarzystwem
lub Spółką z Grupy, do której dane Towarzystwo należy.
7. Brak spełnienia wszystkich warunków, o których mowa w niniejszym Regulaminie, przez
Uczestnika i ofertę innego Towarzystwa, oznacza, że AXA DIRECT nie wypłaci Uczestnikowi kwoty
będącej różnicą pomiędzy składką za ubezpieczenie w AXA DIRECT, a niższą składką za
ubezpieczenie przedstawioną w ofercie innego Towarzystwa.

§5
1. Nad prawidłowością przebiegu Promocji czuwać będzie Komisja powołana przez AXA DIRECT,
składająca się z 3 członków.
2. Komisja zweryfikuje zgłoszenia Uczestników i poinformuje Uczestnika pisemnie o wyniku
weryfikacji zgłoszenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia zgłoszenia wraz z kompletem
dokumentów, o których mowa w par. 4 ust. 3.
3. Wypłata nastąpi na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia
poinformowania Uczestnika o pozytywnej weryfikacji jego zgłoszenia pod warunkiem
przedstawienia przez Uczestnika prawidłowych danych do przelewu oraz danych do sporządzenia
PIT-8C, o których mowa w ust. 5.
4. Wypłacona Uczestnikowi przez AXA DIRECT kwota, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca
1991
r.
o
podatku
dochodowym
od
osób
fizycznych
(tj. Dz. U. nr 14 z 2000 roku, poz. 176 z późn. zm.) („Ustawa”), stanowi dla Uczestnika przychód z
innych źródeł z rozumieniu Ustawy. Przychód ten, podlega opodatkowaniu podatkiem
dochodowym.
5. AXA DIRECT przekaże, do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, w którym
powstał przychód, Uczestnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu dla Uczestnika,
informacje o osiągniętym przychodzie (PIT-8C). Uczestnik zobowiązany jest uwzględnić
informacje o osiągniętym przychodzie w rocznym zeznaniu podatkowym oraz uregulować
wynikające z niego zobowiązanie podatkowe.

§6
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji Uczestnik może składać pisemnie na adres:
AVANSSUR S.A. Oddział w Polsce
Dział Marketingu – Reklamacja Promocji „Zwracamy różnicę w składce”
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

2. O wyniku podstępowania reklamacyjnego Uczestnik zostanie powiadomiony pisemnie nie
później niż w terminie 30 dni od daty złożenia reklamacji.
3. Decyzja AXA DIRECT w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną.

§7
1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w siedzibie AXA DIRECT oraz na stronie
www.axadirect.pl.
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod
nazwą „Zwracamy różnicę w składce”.
3. Skorzystanie z Promocji oznacza, że Uczestnik zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i że
ją akceptuje.
4. Organizator zastrzega możliwość zmiany Regulaminu.

