REGULAMIN PROMOCJI
„Ubezpieczenie 360. Rok ubezpieczenia gratis”
§1
Postanowienia ogólne
1.

Organizatorem promocji o nazwie „Ubezpieczenie 360. Rok ubezpieczenia gratis”, zwanej dalej
„Promocją”, jest OZE-BIOMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
ul. Pucka 5, 81-036 Gdynia, NIP: 5862331795, REGON: 380265853, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy GdańskPółnoc w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000732690, o kapitale zakładowym 200.000,00 złotych (zwana dalej „Organizatorem”).

2.

Promocja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie w okresie od dnia 04 stycznia 2021 roku od godziny 8:00 do jej odwołania, jednakże
nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2021 roku do godziny 23:59 („Okres Promocji”). Organizator
zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji.
§2
Warunki uczestnictwa w Promocji

1. Uczestnikiem Promocji może być każdy podmiot („Uczestnik Promocji”), który w Okresie Promocji
skutecznie zawrze z Organizatorem Umowę sprzedaży mikroinstalacji fotowoltaicznej („Umowa”) i
dokona wpłaty uzgodnionej w Umowie zaliczki. W przypadku wyboru przez Uczestnika promocji
płatności za pomocą kredytu ratalnego, pożyczki lub leasingu liczy się data uruchomienia
finansowania i/lub wpłaty transzy/opłaty początkowej przez instytucję finansującą na rachunek
bankowy Organizatora.
2. Promocja dotyczy wszystkich zestawów mikroinstalacji fotowoltaicznych z aktualnej oferty
Organizatora.
3. Promocja „Ubezpieczenie 360. Rok ubezpieczenia gratis” oznacza, że Uczestnik Promocji nie
ponosi kosztów ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej wraz z urządzeniami stanowiącymi całość
techniczną i użytkową zamontowaną na budynku lub będącą oddzielną budowlą, od ryzyk
nazwanych. Umowa ubezpieczenia zawierana jest na okres 12 miesięcy, najwcześniej od dnia
następnego po złożeniu wniosku.
4. Przedmiotem ubezpieczenia jest ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej od ryzyk nazwanych zgodnie z § 4 ust. 2 OWU PZU SA odpowiada za szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w
okresie ubezpieczenia w wyniku następujących zdarzeń losowych: ognia, huraganu, deszczu
nawalnego, powodzi, gradu, lawiny, naporu śniegu lub lodu, uderzenia pioruna, eksplozji, upadku
statku powietrznego, upadku drzew, budynków lub budowli, trzęsienia ziemi, osuwania i zapadania
się ziemi, uderzenia pojazdu, huku ponaddźwiękowego, dymu i sadzy, stanowiące następstwa
szkód wodociągowych. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o klauzule dodatkowe, tj.
przepięć i dewastacji w treści zgodnej z OWU PZU SA oraz klauzulę ubezpieczenia urządzeń
fotowoltaicznych wraz z instalacjami od ryzyka kradzieży zwykłej i od kradzieży z włamaniem.
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6. Uczestnik Promocji jest uprawniony do wzięcia udziału w Promocji wielokrotnie w okresie jej
obowiązywania pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w § 2
Regulaminu.
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5. Wysokość sumy ubezpieczenia uzależniona jest od wartości instalacji fotowoltaicznej i stanowi jej
wartość wyrażoną w PLN.

7. Biorąc udział w Promocji Uczestnik Promocji potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Promocji
określone w niniejszym regulaminie.
8. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
§3
Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacja może być zgłoszona przez Uczestnika Promocji:
a. pocztą na adres korespondencyjny Organizatora wskazany w §1.
b. przy użyciu poczty elektronicznej, na adres info@oze-biomar.pl
c. telefonicznie pod numerem telefonu +48 58 350 16 35
2. Reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji, dokładne dane osobowe Uczestnika
Promocji, tj.: imię i nazwisko, nr telefonu i adres do korespondencji, a także treść żądania.
3. Odpowiedź Organizatora dotycząca rozstrzygnięcia procesu reklamacyjnego zostanie przekazana
Uczestnikowi Promocji w takiej formie, w jakiej zostało dokonane zgłoszenie lub w formie pisemnej.
Reklamacja będzie rozpatrywana niezwłocznie, jednakże termin może ulec przedłużeniu w
przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Organizatora. Uczestnik Promocji zostanie
poinformowany o przedłużającym się ponad 30 dni roboczych terminie rozpatrywania reklamacji.
§4
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji. Wszelkie treści
zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących Promocji mają charakter jedynie
informacyjny.
2. Organizator oświadcza, że Promocja nie jest ani loterią promocyjną, ani grą, której wynik zależy
od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach
hazardowych.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie Organizatora pod adresem
https://www.oze-biomar.pl/files/artykuly/REGULAMIN-PROMOCJI___Ubezpieczenie-360_Rokubezpieczenia-gratis.pdf oraz w siedzibie OZE-Biomar Sp. z o.o. Organizator ma obowiązek
udostępnienia Regulaminu Uczestnikowi Promocji na każde jego żądanie.
4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają prawa do reklamacji
związanej z rękojmią lub gwarancją ani innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Jeśli którekolwiek postanowień Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub
w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym
to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i
usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują i pozostają w pełnej
mocy oraz są nadal wiążące i wykonalne.
6. Informacje dotyczące przetwarzania danych
https://www.oze-biomar.pl/polityka-prywatnosci.
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7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie
przepisy prawa, a w szczególności Kodeks cywilny.
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8. Wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez właściwy Sąd.
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