REGULAMIN PROMOCJI
§1
1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i tryb przeprowadzenia promocji
„Karta Empik do ubezpieczenia obowiązkowego OC Zarządcy Majątkowego” (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. Promocja trwa do 30 lutego 2019 („Okres trwania promocji”).
2. Miejsce przeprowadzenia Promocji – obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Z promocji mogą skorzystać przedsiębiorcy wykonujący działalność z zakresu
zarządzania nieruchomościami, („Uczestnik”), którzy w Okresie trwania promocji
wykupią po raz pierwszy polisę ubezpieczenia obowiązkowego OC w PZU za
pośrednictwem iExpert.pl.
4. Uczestnik Promocji, który spełni określony wyżej warunek Promocji, otrzyma
kartę prezentową Empik o wartości 50 zł do wykorzystania w sklepie
internetowym i sklepach stacjonarnych sieci Empik.
5. Karta będzie wysłana do Uczestnika pocztą listem poleconym na adres wskazany
we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia.
6. Promocją objęta jest jedna polisa obowiązkowego OC dla jednego Uczestnika.
7. Karta nie może być wymieniana na środki pieniężne (w tym gotówkę) w całości lub
w części oraz nie podlega zwrotowi, a sposób jej wykorzystania określa Regulamin
Karty i Karty podarunkowej dostępny na stronie www.empik.com.
8. Odstąpienie od lub rozwiązanie umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 3
niniejszego paragrafu, w czasie trwania Promocji jest równoznaczne z
unieważnieniem karty rabatowej i utratą prawa do objętej Kartą zniżki.
§3
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 www.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.

