Regulamin dotyczący specjalnej oferty promocyjnej dla Klientów Getin Noble Bank
„Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości”

1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady specjalnej oferty dla Klientów Getin Noble Bank „Grupowe
Ubezpieczenie nieruchomości”
1.2. Oferta specjalna jest udostępniana przez Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. klientom Getin Noble Bank
S.A.
1.3. Oferta specjalna polega na przyznaniu specjalnej zniżki składki w przypadku zawierania z Link4 pakietu
ubezpieczeń komunikacyjnych oraz dodatkowo na zapewnieniu możliwości zawarcia darmowej Umowy
ubezpieczenia Podróże 24 na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.4. Niniejsza Promocja trwa od 12.02.2014r. do odwołania.

2.

DEFINICJE
Zwroty użyte w niniejszym regulaminie i pisane wielką literą otrzymują następujące znaczenie:
2.1. Link4 - Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 15, wpisana do
Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.
Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:
0000142452;
2.2. Getin Noble Bank lub GNB - Getin Noble Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul.
Przyokopowej 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd
Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS

0000304735,

NIP

108-00-04-850,

REGON

141334039,

której

kapitał

zakładowy

wynosi

2.650.143.319,00 zł (w pełni wpłacony);
2.3. Promocja – określona w niniejszym Regulaminie specjalna oferta promocyjna udostępniana przez Link4
klientom GNB dotycząca zawarcia Ubezpieczenia komunikacyjnego oraz darmowej Umowy ubezpieczenia
Podróże 24;
2.4. Ubezpieczenie komunikacyjne – łącznie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów
mechanicznych (zamiennie zwanym OC) oraz ubezpieczenie auto casco (zamiennie zwanym AC)
2.5. Regulamin - niniejszy regulamin dotyczący specjalnej oferty promocyjnej dla Klientów Getin Noble Bank
„Grupowe Ubezpieczenie nieruchomości”;
2.6. Umowa Grupowa – Umowa grupowego ubezpieczenia Nieruchomości dla Kredytobiorców Hipotecznych
Getin Noble Banku S.A. zawarta przez GNB z Link4 na rzecz kredytobiorców, którzy zawarli z GNB umowę
kredytu hipotecznego;
2.7. Uczestnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, będąca
klientem Getin Noble Bank, która na dzień przystąpienia do Promocji jest ubezpieczonym w ramach
Umowy Grupowej;
2.8. Oferta - oferta zawarcia pakietowej umowy ubezpieczenia OC łącznie z AC przygotowana w trakcie
trwania Promocji przez Konsultanta na podstawie danych podanych przez Uczestnika, a wymaganych
przez Link4. Oferta zostaje przygotowana w oparciu o taryfy obowiązujące w dniu jej sporządzenia z
uwzględnieniem Zniżki;
2.9. Umowa - zawarta z Link4 na podstawie Oferty umowa pakietowa OC łącznie z AC lub zawarta na
podstawie Promesy darmowa umowa ubezpieczenia Podróże 24. Umowy OC i AC są zawierane na 12
miesięcy. Dla uniknięcia wątpliwości, za Umowę nie będą uważane inne produkty ubezpieczeniowe
oferowane przez Link4 lub inne produkty dostępne w pakietach łącznie z umowami ubezpieczania OC i
AC.

2.10. Składka – składka należna Link4 z tytułu Umowy, do której zapłaty zobowiązany jest Uczestnik.
2.11. Konsultant - operator Telefonicznego Centrum Obsługi Klienta Link4, upoważniony przez Link4 m.in. do
przygotowywania Ofert, składania i przyjmowania oświadczeń woli w kwestii zawarcia umowy
ubezpieczenia.
2.12. Zniżka - rabat w wysokości określonej w pkt. 4.1., przyznawany Uczestnikowi przez Link4 z tytułu
zawarcia Ubezpieczenia komunikacyjnego.
3.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Z Promocji może skorzystać każdy Uczestnik, który spełnia łącznie następujące warunki, chyba że z treści wynika,
że dany warunek przypisany jest wyłącznie do umowy ubezpieczenia komunikacyjnego lub do umowy
ubezpieczenia Travel, a Uczestnik nie zamierza korzystać z tej części Promocji:
3.1. na dzień przystąpienia do Promocji jest osobą ubezpieczoną w ramach Umowy Grupowej;
3.2. w trakcie trwania Promocji skontaktuje się z Link4 na dedykowany numer telefonu (22) 444 67 86 (koszt
połączenia zgodnie z taryfą operatora) w celu otrzymania Oferty ubezpieczenia komunikacyjnego (OC
łącznie z AC) lub wyrazi wolę zawarcia darmowej umowy ubezpieczenia Podróże 24;
3.3. w przypadku zawierania Umowy w zakresie Ubezpieczenia komunikacyjnego, w rozmowie z
Konsultantem poda wszystkie dane wymagane przez Link4 do przedstawienia Oferty w zakresie
ubezpieczeń komunikacyjnych oraz zaakceptuje przedstawioną Ofertę;
3.4. w przypadku zawierania Umowy w zakresie ubezpieczenia komunikacyjnego, w uzgodnionym z Link4
podczas tworzenia Oferty terminie opłaci całą Składkę lub jej pierwszą ratę, przy czym termin zapłaty
pierwszej raty nie może być późniejszy niż 7 dni od zakończenia Promocji;
3.5. w przypadku chęci zawarcia darmowej Umowy w zakresie Podróże 24 poda wszystkie informacje
wymagane przez Link4 do wystawienia polisy;
3.6. każdy Uczestnik w trakcie trwania Promocji może jednokrotnie skorzystać z zawarcia Umowy
ubezpieczenia komunikacyjnego z uwzględnieniem zniżki oraz jeden raz zawrzeć darmową Umowę
ubezpieczenia Podróże 24.
4.

ZNIŻKA
4.1. Uczestnik, poprzez udział w Promocji uzyskuje, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie,
Zniżkę z tytułu zawarcia Umowy w zakresie ubezpieczenia OC + AC w wysokości 10% wartości Składki
należnej z tytułu zawarcia Umowy w zakresie pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych OC + AC.
4.2. Procent Zniżki, określony w pkt. 4.1. powyżej, odejmowany jest od składki rocznej, a jeżeli składka
płatna ma być w ratach, Zniżka rozkładana jest proporcjonalnie na każdą ratę obniżając wysokość
odpowiednio każdej raty.
4.3. Link4 nie wypłaca kwoty Zniżki w gotówce ani w żadnej innej formie niż wskazana w pkt. 4.2. powyżej.
4.4. Uczestnik uzyskuje jednorazową Zniżkę z tytułu zawarcia Umowy w zakresie pakietu ubezpieczeń
komunikacyjnych OC + AC, o ile spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Promocji opisane w
niniejszym Regulaminie.

5.

DARMOWA POLISA PODRÓŻE 24
5.1. Uczestnik, poprzez udział w Promocji, po spełnieniu warunków określonych w pkt 3 powyżej, jest
uprawniony do zawarcia darmowej Umowy ubezpieczenia Podróże 24, zgodnie z obowiązującymi na
dzień zawarcia umowy Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Podróże 24.
5.2. Umowa Podróże 24 zawierana jest zgodnie ze standardową ofertą produktową Link4. Uczestnik nabywa
prawa i obowiązki określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia z wyłączeniem obowiązku zapłaty
składki.

5.3. W ramach niniejszej Promocji, Link4 oferuje zawarcie darmowej Umowy ubezpieczenia Podróże 24 na
okres maksymalnie 7 dni oraz przy objęciu ochroną ubezpieczeniową jednej osoby, przy czym może to
być osoba dowolnie wskazana przez Uczestnika, o ile spełnia warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową
w myśl Ogólnych Warunków Ubezpieczenia.
5.4. Link4 nie wypłaca równowartości składki za zawarcie ubezpieczenia Podróże 24, tj. składki za darmową
Umowę ubezpieczenia Podróże 24, w gotówce ani w żadnej innej formie niż wskazana w niniejszym
punkcie.
6.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, należy zgłaszać w formie pisemnej - listem poleconym, pocztą
kurierską lub osobiście na adres: Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., ul. Postępu 15, 02-676 Warszawa
z dopiskiem „Reklamacja – Getin Bank Grupowe Ubezpieczenie Nieruchomości ”
6.2. Reklamacje powinny być zgłoszone w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego podstawą
reklamacji lub od dnia, w którym Uczestnik dowiedział się o zajściu takiego zdarzenia. Reklamacja
powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres reklamującego, jak również opis i powód reklamacji.
6.3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Link4 w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania. O decyzji Link4
reklamujący zostanie powiadomiony pisemnie, listem zwykłym lub telefonicznie, przy czym informacja
telefoniczna dopuszczalna jest jedynie w przypadku uwzględnienia reklamacji. Wskazany w zdaniu
pierwszym termin może ulec przedłużeniu, jeżeli wyjaśnienie reklamacji będzie wymagało wymiany
informacji pomiędzy Link4 a GNB.

7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Przystąpienie Uczestnika do Promocji poprzez zawarcie darmowej Umowy ubezpieczenia Podróże 24 lub
zawarcie pakietowej Umowy OC + AC z uwzględnieniem Zniżki oznacza zgodę na warunki niniejszego
Regulaminu.
7.2. Pełna treść niniejszego Regulaminu dostępna jest na stronach internetowych Lini4 (www.link4.pl)
7.3. Tytuły poszczególnych punktów niniejszego Regulaminu mają jedynie charakter porządkująco
informacyjny i nie powinny stanowić podstawy do interpretowania jego treści.
7.4. Link4 ma prawo modyfikować niniejszy Regulamin, podając jego nowe brzmienie bezzwłocznie do wiedzy
Uczestników w serwisie internetowym www.link4.pl. Jakiekolwiek modyfikacje Regulaminu nie naruszą
praw nabytych przed opublikowaniem zmienionego Regulaminu.
7.5. Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają wyłącznie charakter
informacyjny. Moc wiążącą mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
7.6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie zapisy
obowiązującego w Polsce prawa.
7.7. Ewentualne spory wynikające ze skorzystania przez Uczestnika z Promocji, po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Uczestnika.
7.8. Niniejszy Regulamin został przyjęty przez Link4 w dniu 12 lutego 2014 roku i wchodzi w życie z dniem
12.02.2014 roku.

