
   

REGULAMIN dla Klientów Benefit Systems 
 

§ 1. Organizator promocji 
 
Organizatorem promocji jest Allianz Direct New Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny 
Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy 
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000263790, o kapitale 
zakładowym: 12.700.000 złotych, posiadająca NIP: 5213410109, Regon: 140695195, będący agentem 
ubezpieczeniowym Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA (Organizator). 
 

§ 2. Zasady promocji 
 

1. Promocja skierowana jest do Uczestników Programu Kafeteryjnego Benefit Systems, zwanych dalej 
uczestnikami. 
2. Promocja dotyczy upustów w wysokości w zależności od wariantów: 
 
 Zniżka - wariat 1 Zniżka - wariat 2 Zniżka - wariat 3 
Ubezpieczenie OC 150 zł 150 zł 150 zł 
Ubezpieczenie AC lub SC  150 zł 350 zł 
Pakiet OC i AC lub OC i SC 150 zł 300 zł 500 zł 

OC- ubezpieczenie OC 
AC- ubezpieczenie autocasco 
SC- ubezpieczenie Start Casco 
Z zastrzeżeniem, że dla samochodów marki Audi, Volkswagen, Skoda i Ford do piątego roku użytkowania, 
wysokość promocji określona zostanie po skalkulowaniu składki na stronach www.AllianzDirect.pl lub przez 
konsultanta na infolinii (22) 567 67 67. Organizator informuje, że ograniczenie powyższe wynika ze stawek 
ustanowionych w taryfach minimalnych na ww. pojazdy, na podstawie których wyliczana jest składka 
ubezpieczeniowa.  
3. Ze zniżek promocyjnych Allianz Direct można skorzystać podając kod otrzymany od Benefis Systems.   
- samodzielnie w polu: „kod promocyjny”, w kalkulatorze składki na stronach internetowych 
www.AllianzDirect.pl  
- konsultantowi obliczającemu składkę - podczas połączenia telefonicznego z infolinią pod nr (22) 567 67 67 
4. Kod promocyjny można uzyskać w następujący sposób: Po otrzymaniu dostępu do platformy Internetowej 
(Formularz Elektroniczny), zaloguj się i z dostępnych świadczeń wybierz Produkt Allianz. Benefis Systems 
dostarczy do Pracodawcy Uczestnika Programu imienną kopertę zawierającą Bon Benefis Systems 
z nadrukowanym kodem upoważniającym do zniżki przy zakupie ubezpieczenia samochodu. 
5. Kod Promocyjny jest jednokrotnego użycia i jest ważny przez 12 miesięcy od daty otrzymania. 
 

§ 3. Okres trwania promocji 
 

1. Promocja ma czas nieograniczony . 
2.  Datą decydującą o udziale w promocji jest data zawarcia umowy ubezpieczenia w okresie podanym w ust.1 
powyżej. 
3. Polisę można kupić z 60 dniowym wyprzedzeniem, tzn. okres ubezpieczenia samochodu może rozpoczynać 
się do 60 dnia od daty zawarcia umowy ubezpieczenia. 
 

§ 4. Postanowienia końcowe 
 
1. Podstawę prawną promocji stanowi niniejszy Regulamin, który jest jednocześnie jedynym dokumentem 
określającym szczegółowe zasady promocji. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie oraz na stronie 
internetowej Organizatora www.AllianzDirect.pl 
2. Udział w promocji jest dobrowolny. 
3. Promocje organizowane przez Organizatora nie podlegają łączeniu. 
 
Regulamin zatwierdzony przez dyrektora sprzedaży Allianz Direct New Europe Sp. z o.o., 
w dniu 1 czerwca 2011 r. 

 


