REGULAMIN PROMOCJI UBEZPIECZENIA DOM MAX i BDI
§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorami Promocji Ubezpieczeń Mieszkaniowych DOM MAX I BEZPIECZNY DOM INTERRISK zwanej
dalej Promocją „Podróż z InterRisk” są:
a) InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie, ul.
Noakowskiego 22, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000054136, NIP: 526-00-38-806, o kapitale
zakładowym opłaconym w całości w wysokości: 137.640.100 PLN, (zwana dalej InterRisk lub
Organizatorem I).
b) Premio Travel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Świętokrzyska 18/20, zarejestrowana w Sądzie
Rejonowym dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
KRS: 0000342699, NIP: 521-35-49-008, wpisana do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i
Pośredników Turystycznych pod nr 7477-14 , o kapitale zakładowym w wysokości 120.000 PLN , zwana
dalej Premio Travel lub Organizatorem II).
1.

Promocją objęte jest zawarcie umowy ubezpieczenia w oparciu o Ogólne Warunki nr 03/06/06/2017 z
dnia 06.06.2017 oraz Bezpieczny Dom w InterRisk, nr 01/08/12/2015 z dnia 08.12.2015 zatwierdzone
uchwałą Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group, upoważniające do zniżki na zakup Imprezy
Wyjazdowej, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

§2
Okres Promocji
1.
2.

Promocja trwa w okresie od 11.12.2017 do 15.03.2018r.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany Okresu Promocji.

§ 3 Definicje
2.
3.

Regulamin – niniejszy Regulamin Promocji Ubezpieczenia Dom Max i BDI.
Ubezpieczający – podmiot, który zawarł z InterRisk Umowę Ubezpieczenia, zobowiązany do zapłaty
składki ubezpieczeniowej,
4. Uczestnik – osoba fizyczna będąca Ubezpieczającym w Umowie Ubezpieczenia,
5. OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dom Max ,nr 03/06/06/2017 z dnia 06.06.2017 oraz
Bezpieczny Dom w InterRisk, nr 01/08/12/2015 z dnia 08.12.2015 zatwierdzone uchwałą Zarządu
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
6. Okres Promocji – czas trwania Promocji
7. Impreza Wyjazdowa – impreza turystyczna dla jednej, dwóch lub trzech osób, opisana w § 5, ust. 1
znajdująca się w ofercie Premio Travel, na której zakup udzielana jest Uczestnikowi zniżka na zasadach
określonych w niniejszym Regulaminie,
8. Wiek dziecka – liczba pełnych lat życia w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia Imprezy Wyjazdowej,
9. Umowa Ubezpieczenia – umowa ubezpieczenia w zawarta przez Uczestnika z InterRisk w Okresie
Promocji w oparciu o OWU,
10. Osoba Towarzysząca – osoba uprawniona do udziału wraz z Uczestnikiem w zakupionej przez niego
Imprezie Wyjazdowej.
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§4
Zasady Promocji
1. Prawo do skorzystania ze zniżki promocyjnej na zakup Imprezy Wyjazdowej na warunkach określonych w
niniejszym Regulaminie przysługuje wyłącznie Uczestnikom.
2. Na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie każdy Uczestnik ma prawo do uzyskania jednorazowej
zniżki na zakup Imprezy Wyjazdowej organizowanej przez Premio Travel na następujących zasadach.
 Zniżka 500 zł przy wyjeździe dla 2 osób w pokoju 2-osobowym
 Zniżka 500 zł przy wyjeździe dla 3 osób w pokoju 2-osobowym z dostawką
 Zniżka 250 zł przy wyjeździe dla 1 osoby w pokoju 1-osobowym lub 2 –osobowym, w zależności od
dostępności miejsc w danym hotelu
3. W przypadku zakupu przez Uczestnika Imprezy Wyjazdowej dla jednej osoby, wysokość zniżki wynosi 250
(słownie: dwieście pięćdziesiąt) złotych, a dopłata do pokoju jednoosobowego na życzenie Uczestnika w
wynosi 849 złotych (wycieczka Skarby Andaluzji), 545 zł (wycieczka Legendarna Kreta) lub 690 zł (wycieczka
Malownicza Toskania i Rzym).
4. Zniżki nie sumują się. Przy zakupie jednej Imprezy Wyjazdowej przysługuje tylko jedna zniżka, niezależnie od
ilości zawartych przez Uczestnika Umów Ubezpieczenia.
5. Zniżki nie podlegają wymianie na gotówkę.
6. Zawarcie jednej Umowy Ubezpieczenia upoważnia do jednorazowej zniżki na zakup Imprezy Wyjazdowej.
7. Uczestnik może wykorzystać przysługującą mu zniżkę na zakup Imprezy Turystycznej na rzecz innych osób.

§5
Impreza Wyjazdowa
1. Z zastrzeżeniem ust 10 Imprezą Wyjazdową jest znajdujący się w ofercie Premio są wyjazdy w
następujących terminach :
1.1.1. 12-19.03.2018, 19-26.03.2018, 30.04-06.05.2018 (wycieczka „Malownicza Toskania i Rzym”)
1.1.2. 07-14.03.2018, 14-21.03.2018, 21-28.03.2018 (wycieczka „Legendarna Kreta”)
1.1.3. 15-22.03.2018, 16-23.04.2018, 30.04-07.05.2018 (wycieczka „Skarby Andaluzji”)
2 Wyloty w ramach Imprezy Wyjazdowej organizowane są z Warszawy, z lotniska Okęcie.
3 Premio Travel w ramach Imprezy Wyjazdowej zapewnia następujące świadczenia:
 1. Wycieczka „Malownicza Toskania i Rzym”:
Przeloty liniami Alitalia Warszawa-Rzym-Warszawa (do 23 kg bagażu głównego i 5kg bagażu
podręcznego na osobę)
Transfery autokarowe
7 noclegów w 4-gwiazdkowym hotelu Michelangelo w Chianciano Terme
Śniadania w formie bufetu
Bogaty program zwiedzania (w programie m.in. Rzym, Florencja, Siena, Asyż, Bagno Vignoni)
Opiekę polskojęzycznego przewodnika
Ubezpieczenie NNW, KL i bagażu
2. Wycieczka „Legendarna Kreta”:
Przeloty renomowanymi liniami lotniczymi (do 20kg bagażu głównego i 5 kg bagażu podręcznego na
osobę)
Transfery autokarowe
Noclegi w komfortowych hotelach 4-gwiazdkowych (kategoria lokalna)
Śniadania w formie bufetu
Interesujący program zwiedzania
Opiekę polskojęzycznego przewodnika
3. Wycieczka „Skarby Andaluzji”:
Przelot do Malagi i z powrotem (do 20 kg bagażu głównego i 5 kg bagażu podręcznego na osobę)
Transfery autokarowe
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Noclegi w komfortowym hotelu 4-gwiazdkowym
Śniadania w formie bufetu
Opiekę polskojęzycznego przewodnika
4.

W ramach Imprezy Wyjazdowej nie są zapewnione następujące świadczenia:
1. Wycieczka „Malownicza Toskania i Rzym”:
Dodatkowe koszty obowiązkowe:
- koszt realizacji programu, biletów wstępu, przewodnika – 90 EUR od osoby, płatne na miejscu
- ewentualne opłaty klimatyczne według lokalnych przepisów
Dodatkowe koszty opcjonalne:
- obiadokolacje (do wyboru z podanego menu) – 420 PLN od osoby
- dopłata do pokoju jednoosobowego – 690 PLN
- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 135 PLN od osoby
2. Wycieczka „Legendarna Kreta”:
Dodatkowe koszty obowiązkowe:
- koszt realizacji programu, biletów wstępu, przewodnika – 99 EUR od osoby
- koszt ubezpieczenia NNW, KL i bagażu – 49 PLN od osoby
Dodatkowe koszty opcjonalne:
- obiadokolacje – 529 PLN od osoby
- dopłata do pokoju jednoosobowego – 545 PLN
- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 135 PLN od osoby
3. Wycieczka „Skarby Andaluzji”:
Dodatkowe koszty obowiązkowe:
- koszt realizacji programu, biletów wstępu, przewodnika – 70 EUR od osoby, płatne na miejscu
- koszt ubezpieczenia NNW, KL i bagażu – 49 PLN od osoby
- ewentualne opłaty klimatyczne według lokalnych przepisów
Dodatkowe koszty opcjonalne:
- obiadokolacje – 499 PLN od osoby
- pakiet wycieczek opcjonalnych (dzień 3: Gibraltar, dzień 5: Grenada, dzień 7: Kordoba) – 649 PLN
od osoby
- dopłata do pokoju jednoosobowego – 849 PLN
- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji – 135 PLN od osoby

5.

Ogólny koszt dla Imprezy Wyjazdowej wynosi:
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1. Wycieczka „Malownicza Toskania i Rzym“:
Cena podstawowa ( w
zł)
Zniżka ( w zł)
za
za
za
za
Terminy
1
1
2
Dopłata
2
wylotów osobę/po
osobę/pok osoby/po za pokój
osoby/pok.
k.
.
k.
jednoosob
dwuosobow
jednooso
jednoosob dwuosob
owy
y
bowy
owy
owy
(
12.03.20
18
2.149 PLN 4.298 PLN
- 250
- 500
+ 690
19.03.20
18
2.349 PLN 4.698 PLN
- 250
- 500
+ 690
30.04.20
18
2.549 PLN 5.098 PLN
- 250
- 500
+ 690

Uczestnik (InterRisk) cena końcowa (w zł)
Dla
1osoby/po
k.
jednoosob
owy

2.789

dla
2
1.
osób/pok.
2.
dwuosobo
3.
wy
4.
5.
3.798
6.
7.
4.198

2.989

4.598

2.589

2. Wycieczka „Legendarna Kreta”:
Cena podstawowa ( w
zł)
Zniżka ( w zł)
za
za
za
Dopłata
za
Terminy
1
1
2
za pokój
2
wylotów osobę/po
osobę/pok osoby/po jednoosob
osoby/pok.
k.
.
k.
owy
dwuosobow
jednooso
jednoosob dwuosob
(130
y
bowy
owy
owy
zł/dobę)
07.03.20
18
1.249 PLN 2.498 PLN
- 250
- 500
+ 545
14.03.20
18
1.449 PLN 2.898 PLN
- 250
- 500
+ 545
21.03.20
18
1.649 PLN 3.298 PLN
- 250
- 500
+ 545

Uczestnik (InterRisk) cena końcowa (w zł)
Dla
1osoby/po
k.
jednoosob
owy

dla
2
osób/pok.
dwuosobo
wy

1.544 PLN

1.998 PLN

1.744 PLN

2.398 PLN

1.944 PLN

2.798 PLN

3. Wycieczka „Skarby Andaluzji”
Cena podstawowa ( w
zł)
Zniżka ( w zł)
za
za
za
Dopłata
za
Terminy
1
1
2
za pokój
2
wylotów osobę/po
osobę/pok osoby/po jednoosob
osoby/pok.
k.
.
k.
owy
dwuosobow
jednooso
jednoosob dwuosob
(130
y
bowy
owy
owy
zł/dobę)
15.03.20
18
2.149 PLN 4.298 PLN
- 250
- 500
+ 849
16.04.20
18
2.349 PLN 4.698 PLN
- 250
- 500
+ 849
30.04.20
18
2.549 PLN 5.098 PLN
- 250
- 500
+ 849

Uczestnik (InterRisk) cena końcowa (w zł)
Dla
1osoby/po
k.
jednoosob
owy

dla
2
osób/pok.
dwuosobo
wy

2.748 PLN

3.798 PLN

2.948 PLN

4.198 PLN

3.148 PLN

4.598 PLN
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6. Impreza Wyjazdowa będąca przedmiotem Promocji jest przeznaczona dla osób pełnoletnich i dzieci powyżej
12 roku życia. Nie ma możliwości uczestnictwa w Imprezie Wyjazdowej dzieci w przedziale wiekowym (0-12)
lat.
7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności jeżeli Uczestnik lub Osoba Towarzysząca nie weźmie udziału w
Imprezie Wyjazdowej na skutek okoliczności niezawinionych przez Organizatorów.
8. Ilość rezerwacji na Imprezę Wyjazdową w ramach oferty promocyjnej objętej zniżką, o której mowa w
niniejszym Regulaminie jest ograniczona, o zakupie promocyjnej oferty decyduje kolejność zgłoszeń i
dokonanie wpłaty zaliczki na zasadach określonych w Warunkach Uczestnictwa Imprez turystycznych
Organizowanych przez Premio Travel i zawartej umowie z Premio Travel.
9. W sytuacji wyczerpania dostępności oferty na zakup Imprezy Wyjazdowej określonej w ust 1, Premio Travel
zaproponuje Uczestnikowi możliwość wykorzystania przysługującej im zniżki na zakup innej imprezy z oferty
Premio Travel .
10.Zakupu Imprezy Wyjazdowej można dokonać dzwoniąc z telefonów stacjonarnych lub komórkowych na
specjalny numer telefonu: 801 044 107 ( koszt połączenia zgodny z taryfą operatora).
11. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00- 20.00.
12. Biuro Premio Travel czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.
13.Dokonując zakupu Imprezy Wyjazdowej , Uczestnik musi podać specjalny kod oferty (indywidualny kod
imprezy), znajdujący się w materiałach informacyjnych, które otrzyma po zawarciu Umowy Ubezpieczenia.
14.Każdy Uczestnik, który zakupi Imprezę Wyjazdową otrzyma od Premio listem poleconym “Umowę –
zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej (Impreza Wyjazdowa)”, szczegółowe zasady wyjazdu, szczegóły
organizacyjne oraz numer rachunku bankowego, na który Uczestnik zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w
wysokosci 30 % wartości ImprezyWyjazdowej . Pozostałą wartość wyjazdu należy wpłacić najpóźniej na 30
dni przed terminem wyjazdu.
15.Uczestnik zobowiązany jest odesłać podpisaną Umowę na adres: Premio Travel Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska
18/20, 00-052 Warszawa.
16.Uczestnik otrzyma potwierdzenie zakupu Imprezy Wyjazdowej na piśmie - listem poleconym.
17.W przypadku, gdy Uczestnik lub Osoba Towarzysząca nie posiada aktualnego paszportu, którego data
ważności jest dłuższa niż 6 miesięcy od daty powrotu z Imprezy Wyjazdowej, osoba taka nie może wziąć
udziału w Imprezie Wyjazdowej. W takim przypadku Uczestnik jak również Osoby Towarzyszące nie będą
wnosiły w przeciwko Organizatorom jakichkolwiek roszczeń, w tym roszczeń o zwrot kosztów zakupu Imprezy
Wyjazdowej.
18.Uczestnik lub Osoba Towarzyszaca może zrezygnować z uczestnictwa w Imprezie Wyjazdowej. W takim
przypadku naliczane są koszty rezygnacji, określone w punkcie 6.2. Warunków Uczestnictwa W Imprezach
Turystycznych Premio Travel sp. z o.o.

§6
Ochrona danych osobowych
1. Następujące dane osobowe Uczestników Promocji::
 imię i nazwisko
 adres zamieszkania
 adres e-mail
 numer telefonu
 data urodzenia
będą przetwarzane przez Organizatorów, tzn. spółkę Premio Travel Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 18/20, 00052 Warszawa oraz InterRisk TU SA Vienna Insurance Group, 00 668 Warszawa, ul. Noakowskiego 22 w celu
i zakresie niezbędnym do realizacji odpowiednio Imprezy Wyjazdowej oraz Umowy Ubezpieczenia.
2. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie
danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. jest:
1)
Premio Travel Sp. z o.o. – w zakresie Imprezy Wyjazdowej
2)
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group – w zakresie Umowy Ubezpieczenia.
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§7
Postępowanie reklamacyjne
1.
2.

Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji lub skargi dotyczącej Umowy Ubezpieczenia na
warunkach określonych w OWU.
Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia do Premio Travel reklamacji dotyczącej realizacji zniżki, której
mowa w niniejszym Regulaminie lub udziału w Imprezie Wyjazdowej na warunkach określonych w umowie
o zakup Imprezy Wyjazdowej zawartej z Premio Travel.
§8
Postanowienia końcowe

1.
2.

InterRisk nie pośredniczy przy zawieraniu umów pomiędzy Uczestnikami a Premio Travel.
Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronach internetowych:
a) www.interrisk.pl
b) www.premiotravel.pl

a także w siedzibach Organizatorów.
3.

W sprawach nieuregulowanych
obowiązujące przepisy prawa.

niniejszym

Regulaminem

zastosowanie

mają

powszechnie
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