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Regulamin Promocji „Odnów tanio Minicasco” 
 

 
 

 

§ 1. Organizator Promocji 

1. Promocja „Odnów tanio Minicasco”, zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE 

Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Ks. I. Skorupki 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000271543, posiadająca numer 

identyfikacji podatkowej NIP: 1070006155, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, 

którego wysokość wynosi 15 741 177,00 złote zwana dalej „BRE Ubezpieczenia” 
lub „Organizatorem”. 

 
 

§ 2 Czas trwania Promocji 
Promocja trwa w okresie od 4.02.2015 r. do 31.12.2015 r. 

 

 
§ 3 Uczestnictwo w Promocji 

 

1. Promocja skierowana jest do Klientów mBanku - osób fizycznych, zwanych dalej 

„Uczestnikami Promocji”, którzy: 

a. w 2014 roku zawarli nową umowę ubezpieczenia samochodu w zakresie 
ubezpieczenia Minicasco BRE Ubezpieczenia na promocyjnych warunkach – w cenie 

15,90 zł miesięcznie, 
oraz 

b. w okresie obowiązywania promocji „Odnów tanio Minicasco” dokonali odnowienia 

polisy Minicasco BRE Ubezpieczenia.  
2. W momencie skorzystania z promocji Uczestnik Promocji nie może posiadać wobec 

Organizatora jakichkolwiek zaległości finansowych. 
 

 

§ 4 Zasady Promocji 

1. Uczestnicy Promocji, którzy spełnili warunki określone w § 3 i dokonają odnowienia polisy 

Minicasco na kolejnych 12 miesięcy otrzymają ofertę odnowienia (składkę) na Minicasco BRE 
Ubezpieczenia w kwocie nie wyższej niż przy zawarciu umowy w poprzednim okresie (patrz:    

§ 3 ust. 1 a), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 

2. Oferta odnowienia nie uwzględnia różnicy w cenie wynikającej z użycia przez Klienta kodów 
zniżkowych dla trwającej umowy. 

3. Jako odnowienie polisy rozumie się przedłużenie umowy poprzez akceptację oferty wysłanej 
przez BRE Ubezpieczenia na 6 tygodni przed końcem trwającej umowy ubezpieczenia. 

Odnowieniem nie jest zawarcie nowej umowy ubezpieczenia przy użyciu „Wniosku o 

ubezpieczenie samochodu”. 
 

 
§ 5 Reklamacje 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w promocji, Uczestnik Promocji powinien składać: 
 

a. korespondencyjnie na adres: 
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BRE Ubezpieczenia TUiR S.A. 

ul. Ks. I. Skorupki 5 

00-963 Warszawa  lub  
 

b. mailowo na adres: bok@breubezpieczenia.pl 
c. faxem na numer: 22 444 70 70 

 

z dopiskiem: Reklamacja dot. promocji „Odnów tanio Minicasco”. 

2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji 

jak również opis podstaw reklamacji (oraz podpis wnoszącego reklamację – w przypadku 

reklamacji składanej pisemnie). 
3. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez BRE Ubezpieczenia. 

4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 30 dni od daty ich otrzymania przez Organizatora. 
5. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony pisemnie 

lub drogą mailową. 
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. 

7. Uczestnikowi Promocji przysługuje możliwość zwrócenia sie o pomoc do: 
a. Organizacji konsumenckich (Miejscowy lub Powiatowy Rzecznik Konsumenta), 

b. Rzecznika Ubezpieczonych 

8. Uczestnik Promocji może również wystąpić z powództwem do sądu powszechnego. 
9. Organizator Promocji podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 

 
 

§ 6. Postanowienia końcowe 

 
1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna: 

a. w siedzibie Organizatora, 
b. w siedzibie mBanku, 

c. na stronach internetowych mBanku. 
2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji 

„Odnów tanio Minicasco”. 
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