REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO Assistance „POMOC PZM” dla Turystów
I. OGÓLNE ZASADY PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO
Organizatorem programu lojalnościowego jest biuro PZM –Travel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Madalińskiego 20 lok.
3A.
1.
2.
3.
4.

Program lojalnościowy/Program – ma na celu nagradzanie stałych Uczestników imprez turystycznych organizowanych przez
biuro PZM-Travel Sp. z o.o.
Program lojalnościowy trwa w okresie od 02.01.2018 do 30.04.2018.
Regulamin - niniejszy dokument określający zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Programie Lojalnościowym prowadzonym
przez Organizatora.
Uczestnik – stali klienci biura PZM-Travel Sp. z o.o. biorący udział w imprezach turystycznych organizowanych przez PZM-Travel.
II. UCZESTNICTWO

1.

Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie musi mieć formę pisemną lub elektroniczną.

2.

Organizator ma prawo nadać swojemu Klientowi status Uczestnika Programu. W takim przypadku Organizator ma obowiązek
zapewnić Uczestnikowi możliwość zapoznania się z Regulaminem Programu.
III. ZASADY

1.

W dbałości o nagradzanie stałych Klientów biuro PZM-Travel Sp. z o.o. w ramach własnych imprez turystycznych oferuje
bezpłatny udział w grupowym ubezpieczeniu dla klientów i członków PZM – Assistance „POMOC PZM”.
2. Okres ubezpieczenia wynosi 12 miesięcy.
3. Okres ubezpieczenia rozpoczyna się w dniu następnym po przystąpieniu do ubezpieczenia.
4. Po zakończeniu okresu ubezpieczenia klient może kontynuować ubezpieczenie przez biuro.
5. Program dotyczy pełnoletnich osób fizycznych posiadających zdolność do czynności prawnych. Do ubezpieczenia może
przystąpić jedna pełnoletnia osoba fizyczna zgłoszona do umowy na imprezę turystyczną PZM-Travel Sp. z o.o. lub wykupującą
inną usługę biura.
6. Do Programu Assistance „POMOC PZM” można przystąpić tylko raz w danym rocznym okresie ubezpieczenia.
7. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje osobę zgłoszoną do ubezpieczenia oraz osoby bliskie, w zakresie określonym w OWU.
8. Do ubezpieczenia może być zgłoszony jeden pojazd samochodowy o masie całkowitej do 3,5 t, zarejestrowany w Polsce.
9. Warunkiem skorzystania z pakietowego ubezpieczenia Assistance „POMOC PZM” jest przysłanie Formularza zgłoszeniowego na
imprezę turystyczną PZM-Travel oraz wpłata zaliczki za imprezę.
10. Przystąpienie do Programu następuje poprzez przysłanie przez Uczestnika drogą elektroniczną wypełnionej Deklaracji
przystąpienia do programu ubezpieczenia Assistance „POMOC PZM” wraz z akceptacją zgody OWU .
11. Po dopełnieniu wszelkich formalności Klient otrzymuje e-mailem certyfikat potwierdzający przystąpienie do Programu.
IV. POLITYKA PRYWATNOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Administratorem danych osobowych uczestników Programu jest Organizator.
Organizator będzie przetwarzał następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, adres, numer rejestracyjny pojazdu.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udziału w Programie i realizacji grupowego ubezpieczenia
Assistance „POMOC PZM”
Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane dla celów realizacji i uczestnictwa w Programie.
Dane będą przekazywane do i przetwarzane przez PZM Autotour sp. z o.o., PZM Holding Sp. z o.o. oraz InterRisk Towarzystwo
Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group, w celu realizacji ubezpieczenia.
Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.
2.
3.

4.
5.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji. Reklamacja powinna być
rozpatrzona w terminie 30 dni.
Uczestnik ma prawo w dowolnej chwili zrezygnować z udziału w Programie, składając stosowane oświadczenie w siedzibie
Organizatora lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
W związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu, PZM-Travel Sp. z o.o. zobowiązuje się do opłacenia wobec
Ubezpieczyciela InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group za Ubezpieczonego, składki
ubezpieczeniowej należnej z tytułu Ubezpieczenia.
Organizator ma prawo do zakończenia Programu w dowolnym momencie, poprzez umieszczenie informacji na stronie
internetowej Organizatora.
Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikają z Programu Lojalnościowego, właściwe jest prawo polskie.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają OWU Grupowego Ubezpieczenia Assistance
„POMOC PZM”.
Powyższy regulamin został zatwierdzony Uchwałą Zarządu PZM-Travel Sp. z o.o. z dnia 08.01.2018r.
Akceptuję Regulamin Programu Lojalnościowego Assistance „POMOC PZM” dla Turystów

