REGULAMIN PROGRAMU BONÓW ZNIŻKOWYCH
DOŁĄCZANYCH DO CERTYFIKATU POTWIERDZAJĄCEGO PRZYSTĄPIENIE
DO UBEZPIECZENIA EDU PLUS
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Organizatorem Programu jest InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance
Group wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000054136, NIP: 526-00-38-806, o kapitale
zakładowym 137.640.100,00 PLN (wpłacony w całości), prowadząca działalność na
podstawie zezwolenia Ministra Finansów Du/905/A/KP/93 z dnia 5 listopada 1993r. (dalej:
InterRisk).
Program jest przeznaczony dla osób przystępujących do grupowych umów ubezpieczenia
zawartych za pośrednictwem brokera lub iPortalu na podstawie ogólnych warunków
ubezpieczenia EDU PLUS, zatwierdzonych uchwałą nr 01/24/04/2017 Zarządu InterRisk z
dnia 24 kwietnia 2017 r. i obowiązuje od 1 października 2017 r. do odwołania, z
zastrzeżeniem ust. 12 i 16.
Osoba, w momencie otrzymania certyfikatu potwierdzającego przystąpienie do umowy
ubezpieczenia, o której mowa w ust. 2 powyżej, otrzymuje bezpłatnie imienny bon
zniżkowy uprawniający do otrzymania zniżki przy płatności składki ubezpieczeniowej z
tytułu indywidualnej umowy ubezpieczenia w ramach produktów wskazanych w ust. 18
oferowanych przez InterRisk.
Bon zniżkowy, o który mowa w ust. 3 uprawnia do otrzymania jednorazowej zniżki o
wartości 50 zł, z zastrzeżeniem że:
1)
zniżka nie może wynosić więcej niż 20% składki ubezpieczeniowej obliczonej zgodnie
z taryfą składek z tytuły umowy ubezpieczenia w ramach produktów wskazanych w
ust. 18, oraz
2)
wysokość składki po uwzględnieniu zniżki nie może być niższa niż wysokość składki
minimalnej z tytułu danej umowy ubezpieczenia obowiązującej w danym
ubezpieczeniu, z
W Programie biorą udział wyłącznie umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2
zawarte poprzez iPortal lub za pośrednictwem brokerów.
Bon zniżkowy ma zastosowanie do umów ubezpieczenia, o których mowa w ust. 2,
zawieranych do dnia 30 listopada 2018 r.
Bon zniżkowy posiada nominał 50 zł i jest realizowany w całości nawet, jeżeli kwota
udzielonej zniżki będzie niższa niż 50 zł – dotyczy przypadków, o których mowa w ust. 3.
W przypadku, gdy osoba uprawniona do wykorzystania bonu zniżkowego zawiera kilka
umów ubezpieczenia, bon zniżkowy może być wykorzystany wyłącznie w ramach jednej,
wybranej przez osobę uprawnioną do zniżki umowie ubezpieczenia.
Bon zniżkowy nie może zostać wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
Bon zniżkowy może zostać wykorzystany wyłącznie przez osobę, o której mowa w ust. 2,
imiennie wskazaną w certyfikacie potwierdzającym przystąpienie do grupowej umowy
ubezpieczenia. W przypadku osoby nieposiadającej pełnej zdolności do czynności
prawnych, osobą uprawnioną do wykorzystania bonu zniżkowego jest także jej opiekun lub
przedstawiciel ustawowy.
Program bonów zniżkowych nie dotyczy pracowników InterRisk.
W przypadku wykorzystania bonu zniżkowego, na polisie potwierdzającej zawarcie umowy
ubezpieczenia z wykorzystaniem bonu zniżkowego umieszczona zostaje informacja
„wykorzystano bon zniżkowy EDU PLUS”, a bon zniżkowy dołączany jest do umowy
ubezpieczenia, w której zastosowano zniżkę.
Zniżki wynikającej z bonu zniżkowego nie łączy się z jakimikolwiek innymi zniżkami i
promocjami.
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W sprawach nieuregulowanych stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.
Regulamin jest dostępny w Oddziałach InterRisk oraz u agentów współpracujących z
InterRisk.
InterRisk może odwołać Program w każdym czasie.
Wszelkie uwagi dotyczące Programu oraz ewentualne reklamacje i zażalenia prosimy
zgłaszać na adres mailowy: bony@interrisk.pl.
Wykaz produktów oferowanych przez InterRisk, w których mają zastosowanie bony
zniżkowe EDU PLUS:
1) Moja Rodzina,
2) Bezpieczny Dom,
3) Dom Max,
4) NNW Plus,
5) Bon Voyage,
6) obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego
tylko łącznie z obowiązkowym ubezpieczeniem budynków wchodzących w skład
gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych (jeżeli te obowiązkowe
ubezpieczenia nie są zawarte łącznie - bony zniżkowe EDU PLUS nie mają
zastosowania do nich).

