REGULAMIN PROGRAMU BONÓW PREMIOWYCH REALIZOWANYCH W SIECI
PLACÓWEK GRUPY KAPITAŁOWEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO
1. Program bonów premiowych realizowanych w sieci placówek grupy kapitałowej
Polskiego Związku Motorowego i podmiotów z nią współpracujących (dalej: Program),
ma celu wspieranie bezpieczeństwa pojazdów w ruchu drogowym poprzez poprawę
stanu technicznego pojazdów.
2. Organizatorem Programu jest InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna
Insurance Group, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054136, NIP: 526-00-38-806, o
kapitale zakładowym 137.640.100,00 PLN. prowadząca działalność zgodnie z
Zezwoleniem Ministra Finansów Du/905/A/KP/93 z dnia 5 listopada 1993r. (dalej:
InterRisk).
3. Wykaz placówek akceptujących bony premiowe objęte Programem znajdują się na
stronach internetowych: www.interrisk.pl oraz www.pzm.pl
4. Osoba, o której mowa w ust. 5, jest uprawniona do otrzymania bezpłatnie bonu
promocyjnego uprawniającego do skorzystania z jednego wybranego ze świadczeń
określonych w ust. 10 ze zniżką wynoszącą 100 zł w sieci placówek grupy kapitałowej
Polskiego Związku Motorowego.
5. Program jest przeznaczony dla klientów InterRisk będących:
1) segment A:
a) osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej posiadającą nie
więcej niż 9 pojazdów,
b) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i posiadającą nie więcej
niż 4 pojazdy niezależnie od tego, czy są wykorzystywane do działalności
gospodarczej, czy nie;
2) segment B:
a) osobą prawną,
b) jednostką organizacyjną nie będącą osobą prawną,
c) osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która posiada więcej niż
4 pojazdy niezależnie od tego, czy są wykorzystywane do działalności
gospodarczej, czy nie;
którzy zawarli z InterRisk umowę ubezpieczenia autocasco, z zastrzeżeniem ust. 6 – 15.
6. Do otrzymania bonu premiowego upoważnia zawarcie z InterRisk w okresie trwania
Programu umowy ubezpieczenia autocasco (samodzielnie lub w pakiecie) dotyczącej
samochodu osobowego lub samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej
do 3,5t ze składką do zapłaty w wysokości co najmniej 1.500 zł.
7. Warunkiem wydania bonu premiowego jest zapłacenie przed jego wydaniem składki za
umowę ubezpieczenia autocasco w całości lub jej pierwszej raty.
8. W Programie biorą udział wyłącznie umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 6
zawarte za pośrednictwem iPortalu.
9. Bon premiowy może zostać wykorzystany wyłącznie w okresie obowiązywania umowy
ubezpieczenia autocasco.
10. Bon premiowy może zostać wykorzystany na jedno, wybrane z poniższych, świadczenie:
1) obowiązkowe badanie techniczne pojazdu,
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2) diagnostyka pojazdu wpływająca na bezpieczeństwo jazdy tj. badanie hamulców,
badanie geometrii kół, badanie stanu amortyzatorów, badanie i ewentualna
regulacja ustawienia świateł,
3) okresową wymianę opon,
4) pakiet InterRisk1 zawierający jedną winietkę na Austrię dziesięciodniową dla
pojazdów osobowych do 3,5t, jedną Apteczkę DIN 13164 oraz płytę PZM INFO,
5) pakiet InterRisk2 zawierający jedną winietkę na Austrię dziesięciodniową dla
pojazdów osobowych do 3,5t, dwie kamizelki ostrzegawcze oraz płyta PZM INFO.
Świadczenie, o którym mowa w ust. 10 ppkt. 4 i 5 wymaga zamówienia pakietu na
stronie internetowej www.pzmtravel.com.pl/pzmsklep i spełnienia warunków zakupów
w sklepie internetowym.
Bon posiada nominał 100 zł i jest realizowany w całości wartości nawet, jeżeli kwota do
zapłaty za jedno wybrane ze świadczeń określonych w ust. 10 jest niższa niż 100 zł.
Bon premiowy nie może zostać wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
Bon premiowy nie może zostać przeniesiony na inną osobę niż wymieniona w ust. 5. ani
na inny pojazd niż ten, którego numer rejestracyjny jest wymieniony na bonie.
Program bonów premiowych nie dotyczy pracowników InterRisk.
Bon premiowy zawiera numer zgodny z numerem wystawionej polisy autocasco, do
której został wydany oraz okres obowiązywania umowy ubezpieczenia autocasco, w
którym może zostać wykorzystany.
Program ma zastosowanie do umów ubezpieczenia autocasco zawieranych od dnia
18 października 2016 r. i trwa do jego odwołania przez InterRisk.
InterRisk może zakończyć Program lub zmienić jego zasady w każdym czasie, przy
czym zakończenie Programu bądź zmiana jego zasad nie dotyczy bonów promocyjnych
wydanych przed dniem zakończenia Programu lub dniem zmiany jego zasad.
Podstawę prawną programu stanowi przedmiotowy regulamin. W sprawach spornych
stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
Regulamin jest dostępny stronie internetowej www.interrisk.pl oraz w siedzibie InterRisk.
Wszelkie uwagi dotyczące Programu oraz ewentualne zażalenia prosimy zgłaszać na
adres mailowy: bony@interrisk.pl.
Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów akceptujących Bony Premiowe INTERRISK znajduje się
pod adresem:
http://www.pakietauto.pl/files/Wykaz_Stacji_Kontroli_Pojazdow_akceptujacych_Bony_Pr
emiowe_INTERRISK.xlsx
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