Regulamin Promocji „Osobisty Prawnik dla Firm”
§ 1.
Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem promocji pod nazwą: „Osobisty Prawnik dla Firm” (nazywanej dalej „Promocją”), jest Provident
Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem
KRS 0000009389, zarejestrowana jako podatnik pod numerem NIP 525-15-71-292, o kapitale zakładowym w
wysokości 142.900.000,00 zł, który został wpłacony w całości (zwana dalej „Organizatorem”).
2. Promocja trwa w dniach od 29.07.2015 r. do 31.01.2016 r. włącznie (dalej „Czas Promocji”).
3. Na mocy § 4 ust. 2 zmianie ulega § 1 ust. 2 tj. Promocja zostaje przedłużona do 31 stycznia 2017 r. włącznie.
4. W Promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą,
które w Czasie Promocji zawrą z Organizatorem Umowę pożyczki pieniężnej spłacanej w ratach tygodniowych i
miesięcznych na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – w Pakiecie Gotówka lub w Pakiecie
Przelew (dalej „Umowa Pożyczki”) i nie złożą oświadczenia o odstąpieniu od niej oraz nie zwrócą kwoty udzielonej
pożyczki w trybie oraz terminie przewidzianym w Umowie pożyczki, z zastrzeżeniem § 2 ust. 1, (zwane dalej
„Uczestnikami”).
5. W Promocji nie mogą brać udziału Pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny,
zamieszkujący pod tym samym adresem.
6. W Promocji nie mogą brać udziału Klienci Organizatora, którzy nie wywiązali się z zobowiązań wobec
Organizatora, wynikających z wcześniej zawartej Umowy pożyczki (pożyczki skierowane do Departamentu
Windykacji Organizatora). W Promocji nie mogą brać również udziału osoby zamieszkujące pod tym samym
adresem, co Klient skierowany do Departamentu Windykacji Organizatora.
7. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
8. Przystąpienie przez Uczestnika do Promocji jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika niniejszego
Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.
9. Akceptacja niniejszego Regulaminu jest tożsama z wnioskiem o objęcie Uczestnika ubezpieczeniem na podstawie
Umowy grupowego ubezpieczenia Asysty Prawnej z dnia 15.07.2015 r. „dla Klientów Provident Polska S.A.”
udzielanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń Gothaer S.A.
§ 2.
Zasady Promocji
1. Uczestnikiem Promocji może zostać wyłącznie Uczestnik, który:
a.

spełnił warunki określone w § 1,

b.

nie odstąpił od Umowy pożyczki zawartej z Organizatorem w Czasie Promocji,

c.

zawarł z Organizatorem w Czasie Promocji Umowę pożyczki w całkowitej kwocie pożyczki w wysokości
2000 zł lub wyższej,

d.

zaakceptował Regulamin zgodnie z § 1 ust. 8 Regulaminu,

e.

nie został objęty ubezpieczeniem, o którym mowa w § 1 ust. 9 Regulaminu w związku z inną Umową
Pożyczki zawartą z Organizatorem,

którego żadna z poprzednio zawartych z Organizatorem Umów pożyczek nie została wypowiedziana przez
Organizatora z powodu opóźnienia w spłacie pożyczki lub z innych przyczyn leżących po stronie Uczestnika.
W Promocji Uczestnik spełniający warunki określone w § 1 i 2 ust. 1 powyżej, w ramach zawartej z Organizatorem
Umowy pożyczki, jest uprawniony do otrzymania dodatkowej ochrony ubezpieczeniowej grupowego
Ubezpieczenia Asysty Prawnej dla Klientów Provident Polska S.A. udzielanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń
Gothaer S.A. (dalej „Ubezpieczyciel”) zgodnie z Warunkami Grupowego Ubezpieczenia Asysty Prawnej dla
Klientów Provident Polska S.A. (dalej: „WU”) z dnia 01.02.2016 r. przez okres równy czasowi obowiązywania
Umowy pożyczki z zastrzeżeniem wyjątków opisanych w WU.
f.

2. Uprawnień do ubezpieczenia Asysty Prawnej dla Klientów Provident Polska S.A. nie można przenosić na osoby
trzecie.
3. Wszelkie koszty związane z dystrybucją ubezpieczenia Asysty Prawnej dla Klientów Provident Polska S.A. do
Uczestników ponosi Organizator.
§ 3.
Reklamacje
1. Wszelkie reklamacje należy składać:
a. w formie pisemnej: osobiście w siedzibie głównej Organizatora, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa lub w
oddziale Organizatora albo przesyłką pocztową na adres: Provident Polska S.A., Departament Obsługi
Klienta, ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, lub odpowiedniego adresu oddziału Organizatora, z dopiskiem
„Osobisty Prawnik dla Firm”;
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b. e-mailem na adres: bok@provident.pl z dopiskiem „Osobisty Prawnik dla Firm” lub
c. ustnie: telefonicznie pod numerem 600 400 150, 22 320 49 55 lub 801 707 960 (koszt połączenia według
taryfy operatora) albo osobiście do protokołu podczas wizyty Klienta w oddziale Organizatora.
2. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika oraz numer umowy Pożyczki
a także wskazywać wraz ze szczegółowym opisem zastrzeżenia Uczestnika dotyczące usług świadczonych przez
Organizatora oraz oczekiwania dotyczące sposobu rozstrzygnięcia reklamacji. W przypadku składania reklamacji
w formie pisemnej reklamacja powinna zawierać również podpis Uczestnika, a w przypadku składania reklamacji
do protokołu Uczestnik powinien podpisać protokół.
3. Organizator udziela Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie
30 dni od dnia otrzymania reklamacji. Odpowiedź na reklamację będzie udzielona w formie pisemnej lub za
pomocą innego trwałego nośnika informacji poprzez jej wysłanie pocztą na adres Uczestnika. Odpowiedź na
reklamację może zostać dostarczona pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Uczestnika. W szczególnie
skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie
powyższych 30 dni Organizator wyjaśni Uczestnikowi przyczynę opóźnienia, wskaże okoliczności, które muszą
zostać ustalone dla rozpatrzenia reklamacji i udzielenia odpowiedzi oraz określi przewidywany termin rozpatrzenia
reklamacji i udzielenia odpowiedzi, nie dłuższy jednak niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Do zachowania
terminu udzielenia odpowiedzi na reklamację wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem. W przypadku
niedotrzymania terminu rozpatrzenia reklamacji uważa się ją za rozpatrzoną zgodnie z wnioskiem Uczestnika.
Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Uczestnika z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań wobec Organizatora.
§ 4.
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów, w szczególności w zakresie
wydłużenia Czasu Promocji, rozszerzenia kręgu Uczestników, obniżenia wymagań dotyczących uczestnictwa w
Promocji. Za ważne powody uznaje się:
a. wprowadzenie nowych lub zmianę powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących usług
świadczonych przez Organizatora na podstawie niniejszego Regulaminu;
b. zmiany lub pojawienie się nowych interpretacji powszechnie obowiązujących przepisów prawa na skutek
orzeczeń sądów albo decyzji organów administracji państwowej wpływających na usługi świadczone przez
Organizatora.
3. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekroczy wartości ubezpieczenia Asysty Prawnej dla
Klientów Provident Polska S.A. przypadającego na Uczestnika zgodnie z postanowieniami niniejszego
Regulaminu.
4. Organizator nie odpowiada za jakość usług świadczonych przez Ubezpieczyciela i Przedstawiciela
Ubezpieczyciela oraz za szkody powstałe w wyniku działania lub zaniechania Ubezpieczyciela i Przedstawiciela
Ubezpieczyciela.
5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Promocją jest Organizator. Podanie danych jest
dobrowolne. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Organizator
nie przewiduje tworzenia bazy danych osobowych Uczestników Promocji.
6. Przystąpienie do Promocji oznacza, że Organizator przekaże dane osobowe Uczestnika (nr Umowy pożyczki,
NIP, nazwę firmy/imię i nazwisko) w celu realizacji Umowy ubezpieczenia grupowego oraz ochrony
ubezpieczeniowej Uczestnika do Ubezpieczyciela: Gothaer Towarzystwem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22A, 02-675 Warszawa, wpisanym do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000033882, NIP 524-030-23-93, REGON 0105945520, wysokość
kapitału zakładowego: 90937538 złotych (wpłacony w całości): Ubezpieczyciel jest administratorem przekazanych
danych, a każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych w Ubezpieczyciela oraz ich poprawiania.
7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Promocji decyzje podejmuje Organizator Promocji oraz
mają zastosowanie ogólne przepisy prawa.
8. Wszelką korespondencję do Organizatora należy kierować pod adresem: Provident Polska S.A., ul. Inflancka 4A,
00-189 Warszawa, z dopiskiem Promocja „Osobisty Prawnik dla Firm”.
9. Regulamin dostępny jest w siedzibie, na stronie internetowej oraz w Oddziałach Organizatora.

……………………………………………………………….
w imieniu Organizatora

NR UMOWY POŻYCZKI
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Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem się z treścią powyższego Regulaminu Promocji i akceptuję go oraz
oświadczam oraz wyrażam zgodę na przystąpienie do Promocji, a także potwierdzam, że otrzymałem oraz
zapoznałem się z Warunkami Grupowego Ubezpieczenia Asysty Prawnej dla Klientów Provident Polska S.A.
Po zapoznaniu się z dedykowanymi Warunkami Grupowego Ubezpieczenia Asysty Prawnej dla Klientów Provident
Polska S.A. Nr umowy KOR- 005292. dostępnymi na stronie internetowej www.provident.pl stanowiącymi integralną
część umowy ubezpieczenia:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Ubezpieczony świadomie wyraził zgodę na przystąpienie do ubezpieczenia i objęcie ochroną ubezpieczeniową w
ramach ww. pakietu w zakresie wskazanym w deklaracji.
Ubezpieczony oświadcza, ze został poinformowany o przysługujących mu prawach na podstawie ustawy z dnia
29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 101 poz. 926 z późn. zm.), związanych z wyrażeniem
zgody, w tym o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, oraz o celu, w jakim dane te są
przekazywane.
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 22A informuje, iż Pani/Pana
dane osobowe w związku z zawarciem umowy ubezpieczenia będą przekazywane i przetwarzane w celu i w
zakresie realizacji umowy ubezpieczenia, której jest Pan/Pani strona.
Ubezpieczony przyjmuje do wiadomości, że niniejsza deklaracja stanowi integralna cześć umowy ubezpieczenia.
Ubezpieczony oświadcza, że w odniesieniu do zawarcia oraz obsługi umowy ubezpieczenia dopuszcza formę
elektroniczną tym samym rezygnując z możliwości otrzymania dedykowanych warunków umowy w formie
papierowej przed podjęciem decyzji o zawarciu ubezpieczenia.
Ubezpieczony potwierdza, że Warunki Ubezpieczenia, o których mowa w punkcie 5, zostały mu przed
przystąpieniem do umowy udostępnione, za pośrednictwem strony internetowej www.provident.pl w taki sposób,
że mógł przechowywać je i odtwarzać w zwykłym toku czynności. Zapoznał się z ich treścią, w tym informacją
określającą przesłanki wypłaty odszkodowania, a także ograniczenia oraz wyłączenia odpowiedzialności Gothaer
TU S.A. uprawniające do odmowy wypłaty odszkodowania lub jego obniżenia, tj. informacje, o których mowa w
art. 17 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Wspomniane wyżej informacje zostały mu
przekazane w formie z nim uzgodnionej, na trwałym nośniku.

………………………………………………………..
data i czytelny podpis Uczestnika
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