
 
REGULAMIN PROMOCYJNEGO PROGRAMU UBEZPIECZEŃ MIESZKAŃ LUB 

DOMÓW DOŁĄCZANYCH DO UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH 
 W OKRESIE OD 1.07 DO 30.09 

 
1. Organizatorem Programu jest firma SuperUbezpieczenia.pl z siedzibą ul. Sienkiewicza 6/1A, 

65-543 Zielona Góra REGON 971195546 (dalej zwana Organizatorem).  

2. Program jest przeznaczony dla nowych klientów Organizatora, którzy wykupią ubezpieczenie 
komunikacyjne: OC lub AC.  

3. Osoba, o której mowa w ust. 2, jest uprawniona do otrzymania darmowej umowy 
ubezpieczenia mieszkania lub domu.  

4. Warunkiem wydania umowy ubezpieczenia mieszkania lub domu jest zapłacenie przez 
Ubezpieczającego składki (I rata lub całość) z umowy ubezpieczenia komunikacyjnego.  

5. W Programie biorą udział wyłącznie nowe umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2 
zawarte za pośrednictwem Organizatora – telefonicznie – poprzez nr tel. 720 221 221 w okresie 
08 lipca 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. 

6. Uczestnik Programu może skorzystać wielokrotnie z promocji w zależności od liczby 
zakupionych polis komunikacyjnych. 

7. Wartość umowy ubezpieczenia mieszkania lub domu nie może zostać wymieniona na 
ekwiwalent pieniężny.  

8. Pojęcie umowa ubezpieczenia mieszkania lub domu używane w Regulaminie Programu 
oznacza darmowe objęcie ochroną ubezpieczeniową mieszkania lub domu zgodnie z jednym z 
zaproponowanych wariantów.* 

9. Uczestnik Programu ma prawo modyfikacji zaproponowanego wariantu ubezpieczenia z 
zastrzeżeniem, że uczestnik Programu pokrywa koszt polisy przewyższający 100 zł. 

10. Program promocyjny nie dotyczy pracowników Organizatora. 

11. W sprawach spornych stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

12. Regulamin jest dostępny na stronie www.blog.superubezpieczenia.pl/promocja. 

13. Wszelkie uwagi dotyczące Programu oraz ewentualne zażalenia prosimy zgłaszać na adres 
mailowy: info@superubezpieczenia.pl 

14. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.  

 

* Przykładowe warianty ubezpieczenia mieszkania lub domu: 

Wariant 1 

Zakres ubezpieczenia: stałe elementy mieszkania na 19.000 zł oraz ruchomości domowe na 
20.000 zł z 40% limitem odpowiedzialności dla ryzyka kradzież, OC z sumą gwarancyjną 50.000 
zł zawarty według ogólnych warunków ubezpieczenia zatwierdzonych uchwałą nr 01/03/02/2014 
Zarządu InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group z dnia 03.02.2014 r.  

Wariant 2  

Zakres ubezpieczenia: lokal mieszkalny (dom) i stałe elementy z sumą ubezpieczenia 150.000 zł, 
stałe elementy od kradzieży 2.000 zł, ruchomości domowe od ognia i innych zdarzeń losowych 
na 10.000 zł z limitem odpowiedzialności 2.000 zł dla ryzyka kradzież, OC z sumą gwarancyjną 
20.000 zł zawarty według ogólnych warunków ubezpieczenia  zatwierdzonych Uchwałą Zarządu 
Gothaer TU S.A. nr 35/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. 
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