REGULAMIN PROMOCJI
DLA POSIADACZY KARTY DUŻEJ RODZINY

§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem akcji promocyjnej z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny zwanej dalej „Promocją” jest
D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. (zwane dalej „D.A.S.” lub „Organizatorem”) z
siedzibą w Warszawie 00-519, przy ul. Wspólnej 25, zarejestrowana w KRS pod numerem 0000019094
prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego.
2. Niniejszym regulaminem Promocji D.A.S. udziela prawa do zniżek w składce za zawarcie umowy
ubezpieczenia ochrony prawnej z tytułu posiadania przez ubezpieczającego Karty Dużej Rodziny, w związku z
podpisaniem umowy z Wojewodą Mazowieckim dot. honorowania takiej karty przez D.A.S..
3. Zniżki przewidziane niniejszym regulaminem obowiązują od dnia jego wejścia w życie tj. od dnia
15.09.2015 do odwołania. Organizator zastrzega sobie możliwość wydłużenia czasu trwania Promocji. W
takim przypadku informacja o zmianach zostanie przekazana Uczestnikom za pośrednictwem strony
internetowej www.das.pl
4. Promocja dotyczy zarówno nowych umów ubezpieczenia zawartych w okresie obowiązywania
Regulaminu oraz umów zawartych przed tym okresem, lecz aneksowanych w okresie obowiązywania
Regulaminu na jeden z wariantów ubezpieczenia opisany w § 3 ust.1.

§ 2 Uczestnictwo w Promocji
1. Promocja skierowana jest do wszystkich osób fizycznych zwanych dalej „Uczestnikami Promocji”, którzy w
okresie Promocji złożą wniosek/aneks o zawarcie umowy ubezpieczenia w oparciu o ogólne warunki
ubezpieczenia „Ochrona prawna w życiu prywatnym” i dokonają zakupu tego ubezpieczenia za
pośrednictwem Agenta D.A.S. lub w jednym z Oddziałów lub Przedstawicielstw D.A.S na terenie Polski.
Regulamin udzielania zniżek w składce ubezpieczeniowej z tytułu posiadania Karty Dużej Rodziny 2/4
2. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
b) jest osobą pełnoletnią;
c) okazała podczas zawierania umowy ubezpieczenia oryginalną imienną Kartę Dużej Rodziny, z aktualnym
terminem ważności.
3. W momencie skorzystania z promocji Uczestnik Promocji nie może posiadać wobec Organizatora
jakichkolwiek zaległości finansowych.
4. Prawo do Promocji nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.

§ 3 Zasady Promocji
1. Uczestnicy Promocji, którzy spełnili warunki określone w § 2 otrzymują zniżkę w składce za ubezpieczenie
w wariancie ”Ochrona prawna życia prywatnego” w D.A.S. w wysokości:
a) 20% zniżki – na zakup ubezpieczenia w wariancie „Ochrona prawna życia prywatnego (dla rodziny) –
Ochrona Prawna Rodziny” w wersji standard lub premium,
b) 20% zniżki – na zakup ubezpieczenia w wariancie „Ochrona prawna życia prywatnego (indywidualna)” w
wersji standard lub premium.
2. Klient może skorzystać z Promocji, tylko jeden raz, tj. może zawrzeć tylko jedną umowę ubezpieczenia z
wykorzystaniem zniżki przewidzianej niniejszym regulaminem.
3. Potwierdzeniem udzielonej zniżki jest adnotacja w uwagach wniosku/aneksu o zawarcie umowy
ubezpieczenia, zawierająca:
a) wysokość rabatu, zgodnie z ust.1,
b) nr Karty Dużej Rodziny oraz
c) hasło Promocji „Karta Dużej Rodziny”.
4. Zniżka udzielana na mocy niniejszego regulaminu przechodzi na kolejne lata obowiązywania tej samej
umowy.
5. Prawo do zniżki w składce na mocy niniejszego regulaminu Promocji może łączyć się z innymi zniżkami,
przy czym łączna zniżka w składce w ujęciu procentowym
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może przekraczać 50% składki nominalnej wg. właściwej taryfy, (przykład: 2 tytuły do rabatu: A%, B%, gdzie
A+B≤50%)

§ 4 Reklamacje
1. Reklamacje związane z uczestnictwem w promocji, Uczestnik Promocji powinien składać poprzez
nadesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacyjnego wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym reklamacji
na adres Organizatora z dopiskiem: Reklamacja dot. promocji „PROMOCJA Z TYTUŁU POSIADANIA KARTY
DUŻEJ RODZINY”.
2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji jak również
opis podstaw reklamacji oraz podpis wnoszącego reklamację.
3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez D.A.S..
4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.
5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony pisemnie.

6. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach
prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego, co nie wyłącza ani nie ogranicza
uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.

§ 5 Postanowienia końcowe
1. Nadzór nad wykonywaniem Regulaminu (nadzór nad prawidłowością udzielania i naliczania zniżek w
składce na zasadach określonych niniejszym Regulaminem) sprawują wyznaczeni pracownicy Działu
Administracji Polis i Analiz odpowiedzialni za sprawdzanie poprawności zawieranych umów ubezpieczenia
oraz odpowiedzialni za właściwe administrowanie istniejącym portfelem umów ubezpieczenia zawieranych
przez D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A..
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2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Uczestnikom Promocji do wglądu w siedzibie Organizatora, we
wszystkich Oddziałach D.A.S., oraz na stronie internetowej www.das.pl.
3. Materiały reklamowe dotyczące Promocji mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną
mają wyłącznie postanowienia niniejszego Regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie, iż może odmówić zawarcia Umowy ubezpieczenia na podstawie dokonanej
oceny ryzyka ubezpieczeniowego, co oznacza, że Klient nie będzie mógł skorzystać z Promocji.
5. Wzięcie udziału w promocji jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

