REGULAMIN PROMOCJI
„Unima + PZU za 1 PLN”
§ 1.

Postanowienia Ogólne
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organizatorem promocji o nazwie „Unima + PZU za 1 PLN” (dalej jako „Promocja”) jest UNIMA ENERGIA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Opolu, przy ulicy Ozimskiej 48, kod 45-368, zarejestrowana w
Sądzie Rejonowym w Opolu, Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000616076,
posiadająca numer NIP: 7543062374, REGON: 161450184 (dalej jako „Organizator”).
Zasady Promocji określa niniejszy Regulamin Promocji „Unima + PZU za 1 PLN” (dalej jako „Regulamin”).
Zasięg terytorialny Promocji obejmuje cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Promocja obowiązuje od dnia 02.09.2021 r. do dnia jej odwołania (dalej jako „Czas trwania Promocji”).
Organizator uprawniony jest do zakończenia Promocji w każdym czasie, bez podania przyczyny. Z tego tytułu Uczestnikom
Promocji nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Organizatora.
O terminie zakończenia Promocji Organizator poinformuje na 7 dni przed zakończeniem Promocji na stronie internetowej
Organizatora www.unimaenergia.pl
Użyte w Regulaminie pojęcia należy rozumieć według znaczenia nadanego im w niniejszym punkcie oraz Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia PZU DOM:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221
k.c. albo osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, które zawarły Umowę Sprzedaży z Organizatorem;
OWU – Ogólne Warunki Ubezpieczenia PZU DOM, które stanowią integralną część niniejszego Regulaminu oraz
integralną część Umowy Ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w ramach Ubezpieczenia PZU DOM,
zawieranej na okres jednego roku (12 miesięcy) przez Organizatora z PZU na rzecz Klienta;
PZU/Ubezpieczyciel - Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna;
Umowa Sprzedaży – Umowa sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp, której stronami są Klient
i Organizator;
Umowa Ubezpieczenia – Umowa Ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp w ramach Ubezpieczenia
PZU DOM, zawierana przez Organizatora z PZU na rzecz Klienta, na okres ubezpieczenia wynoszący jeden rok (12
miesięcy);
Instalacja fotowoltaiczna - instalacja fotowoltaiczna o mocy do 50 kWp wraz z urządzeniami stanowiącymi całość
techniczną i użytkową, objęta Umową Sprzedaży oraz Umową Ubezpieczenia w ramach Ubezpieczenia PZU DOM.

§ 2.

Warunki udziału w Promocji
1.
2.

Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
Za Uczestnika Promocji, Uprawnionego do skorzystania z Promocji uważa się Klienta, który w Czasie Trwania Promocji zawarł
z Organizatorem Umowę Sprzedaży oraz:
1)
2)

3.
4.
5.
6.

dokonał na rzecz Organizatora wpłaty (w całości lub w formie zaliczki) wynagrodzenia Organizatora z tytułu zawarcia
Umowy Sprzedaży, na warunkach w niej określonych
lub
w imieniu którego podmiot trzeci udzielający Klientowi kredytu lub leasingu w (przypadku korzystania przez Klienta
z kredytu lub leasingu) dokonał wpłaty wynagrodzenia (w całości lub w formie zaliczki) na rzecz Organizatora, z tytułu
zawarcia Umowy Sprzedaży, na warunkach w niej określonych.

Wzięcie udziału w Promocji przez Uczestnika Promocji jest jednoznaczne z wyrażeniem jego zgody na zasady Promocji
określone w niniejszym Regulaminie.
Promocja dotyczy instalacji fotowoltaicznych o mocy do 50 kWp dla osób fizycznych bądź osób fizycznych prowadzących
działalność gospodarczą znajdujących się w aktualnej ofercie Organizatora i stanowiących przedmiot Umowy Sprzedaży.
Promocja polega na tym, iż Uczestnik Promocji ponosi koszt 1 PLN z tytułu zawarcia Umowy Ubezpieczenia (opłaty za ochronę
ubezpieczeniową), zawieranej na okres jednego roku (12 miesięcy), licząc od dnia rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej
Klienta tj. od dnia następnego po złożeniu wniosku.
Promocja adresowana jest do nowych Klientów Organizatora.

Zabezpieczenie przed wzrostem

+48 792 301 302
bok@unimaenergia.pl
www.unimaenergia.pl

§ 3.

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej w ramach Promocji
- charakterystyka1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Organizator informuje, iż Umowa Ubezpieczenia dotyczy wyłącznie instalacji fotowoltaicznej.
Warunki ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej określone są w Regulaminie, OWU oraz warunkach szczególnych wskazanych
na polisie ubezpieczenia.
Ubezpieczyciel odpowiada za wypadek ubezpieczeniowy na instalacji fotowoltaicznej, a za wypadek ubezpieczeniowy
rozumie się niezależne od woli Ubezpieczonego zdarzenie przyszłe i niepewne o charakterze nagłym, które powstało
w okresie ubezpieczenia i w wyniku, którego została wyrządzona szkoda objęta zakresem ubezpieczenia.
Zakres Ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej obejmuje wypadki ubezpieczeniowe powstałe w wyniku zdarzeń losowych,
przepięć, kradzieży, w wyniku kradzieży z włamaniem i stłuczeń, rozumianych według definicji określonych w OWU lub
warunkach szczególnych znajdujących się na polisie. Instalacja fotowoltaiczna jest ubezpieczona w wariancie Od Wszystkich
Ryzyk i Ubezpieczyciel odpowiada za szkody określone w § 5 ust 2 Tabeli dla pozycji budowle, zamieszczonej w OWU.
Kwota sumy ubezpieczenia wyrażona jest w złotych polskich (PLN) i zależna jest od ceny instalacji fotowoltaicznej określonej
w Umowie Sprzedaży.
Ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej obejmuje się tylko i wyłącznie instalację
fotowoltaiczną zamontowaną na budynku lub będącą oddzielnym obiektem zainstalowanym na posesji, za wyjątkiem instalacji
która nie spełnia wymogu określonego w ust. 8.
Przez instalację fotowoltaiczną rozumie się panel fotowoltaiczny lub zespół paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy do 50
kWp wraz z urządzeniami stanowiącymi całość techniczną i użytkową, służący do przetwarzania energii promieniowania
słonecznego w energię elektryczną oraz dostarczania tej energii do instalacji wewnętrznej budynku lub do zewnętrznej sieci
elektroenergetycznej.
Ochroną ubezpieczeniową może być objęta tylko taka instalacja, która spełnia następujące warunki:
a.
b.
c.

jest kompletna i gotowa do pracy, zgodnie z wymaganą dokumentacją potwierdzającą ten stan,
jest wyposażona w system ochrony przeciwpożarowej i odgromowej (o ile jest wymagany zgodnie z obowiązującymi
przepisami) oraz posiada uziemienie,
poszczególne elementy instalacji fotowoltaicznej są zainstalowane i zabezpieczone w taki sposób, aby ich wymontowanie
nie było możliwe bez pozostawienia śladów użycia siły lub narzędzi.

§ 4.

Reklamacje
1.

Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać:
a.
b.

2.
3.
4.
5.
6.

na piśmie listem poleconym na adres Organizatora wskazany w § 1 ust. 1;
drogą elektroniczną, za pomocą poczty e-mail, na adres Organizatora: bok@unimaenergia.pl

Reklamacja powinna być zgłoszona w terminie do 7 dni od dowiedzenia się o zdarzeniu, będącym podstawą reklamacji, nie
później jednak niż do 7 dni od zakończenia Promocji. O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego lub data
wysłania wiadomości e-mail pocztą elektroniczną.
Reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika Promocji, w tym jego dane kontaktowe, jak również dokładny opis
okoliczności, zastrzeżeń, treść żądania.
Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Organizatora.
Uczestnik Promocji zostanie o decyzji Organizatora poinformowany listem poleconym lub wiadomością elektroniczną (e-mail)
wysłanym na adres Uczestnika Promocji wskazany w treści reklamacji, w zależności od tego w jakiej formie zostało dokonane
zgłoszenie reklamacji.
Niezależnie od postępowania reklamacyjnego, Uczestnikom Promocji przysługuje, w prawem przewidzianych sytuacjach,
możliwość dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

§ 5.

Postanowienia końcowe
1.

Integralną częścią Regulaminu są:
1)
2)

OWU;
Informacja dla Klienta dotycząca przetwarzania danych osobowych.
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2.

Niniejszy Regulamin wraz z załącznikami stanowi podstawowy dokument określający reguły Promocji. Inne materiały
marketingowe Organizatora dotyczące Promocji (takie jak reklamy, ulotki, oferty etc.) mają charakter jedynie informacyjny.
3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.unimaenergia.pl jak również udostępniany
jest Uczestnikowi Promocji jako załącznik poprzez przesłanie na adres e-miał Uczestnika Promocji wskazany w Umowie
Sprzedaży. Regulamin może być udostępniany przez Organizatora na każde żądanie zgłoszone mu przez Uczestnika Promocji.
4. Zapisy Regulaminu w żaden sposób nie wyłączają ani nie redukują uprawnień Uczestnika Promocji wynikających z rękojmi
lub gwarancji, a także innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Celem Promocji jest zwiększenie sprzedaży instalacji fotowoltaicznych Organizatora.
6. Jeżeli obecne postanowienia Regulaminu są prawnie nieskuteczne, nieważne w całości lub części bądź niemożliwe
do wykonania w świetle obowiązujących przepisów prawa, to nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień
Regulaminu. Wówczas postanowienia Regulaminu prawnie nieskuteczne, nieważne bądź niemożliwe do wykonania nie
obowiązują, a Organizator zobowiązany jest do modyfikacji treści Regulaminu poprzez odpowiednie dokonanie zmiany
lub uzupełnienia postanowień Regulaminu zgodnie z przepisami prawa.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach w Regulaminie będzie dostępna na stronie
internetowej www.unimaenergia.pl, jak również o zmianie Uczestnik Promocji zostanie poinformowany na adres e-mail
wskazany w Umowie Sprzedaży. W przypadku braku akceptacji zmian, Uczestnik Promocji ma prawo w ciągu 5 dni roboczych
zgłosić rezygnację z dalszego uczestnictwa w Promocji.
8. Organizator zapewnia, iż Promocja nie stanowi loterii promocyjnej ani gry, której wynik zależy od przypadku ani nie jest żadną
inną formą przewidzianą w Ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2094 z późn. zm.).
9. Informację dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Organizatora, pod adresem
www.unimaenergia.pl
10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa
polskiego.
11. Wszelkie ewentualne spory wynikające z realizacji niniejszego Regulaminu będą przez Strony rozwiązywane polubownie,
a w przypadku braku obopólnego porozumienia właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami jest sąd powszechny
właściwy według przepisów kodeksu postępowania cywilnego.
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Informacja dla Klienta dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
1.

2.

Informacje Dotyczące Administratora:
Administratorem danych osobowych jest UNIMA ENERGIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa
z siedzibą w Opolu, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000616076, NIP: 7543062374,
działająca pod adresem 45-368 Opole, ul. Ozimska 48, tel. +48 792 301 302, adres mailowy: bok@unimaenergia.pl
Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu realizacji umowy. Administrator przetwarza następujące
dane osobowe:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

Nazwisko i imię Klienta,
Adres e-mail Klienta,
Adres zamieszkania Klienta,
PESEL Klienta,
Seria i numer dowodu osobistego Klienta,
Numer telefonu Klienta.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji umowy będą przechowywane do momentu wykonania przedmiotu umowy,
a po upływie przez okres niezbędny do obsługi Klienta, w szczególności w ramach realizacji uprawnień Klienta z gwarancji
i rękojmi za wady.
Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:
a. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza
dane oraz informacji o zakresie przetwarzanych danych,
b. prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
c. prawo żądania od Administratora usunięcia danych, jeśli nie są przetwarzane zgodnie z celem,
d. prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingu produktów i usług własnych,
f.
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli dane nie są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.
Prawa wymienione w pkt. a-f powyżej można zrealizować między innymi poprzez kanały kontaktu podane powyżej w pkt. 1.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu identyfikacji Klienta oraz możliwości realizacji przedmiotu
umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia umowy.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartych na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
o którym mowa w art. 22 ust. 1 RODO.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Kategorie odbiorców danych (możliwe podmioty przetwarzające dane osobowe):
Kancelaria prawna, zewnętrzne biuro rachunkowe, przedstawiciele handlowi, firmy ubezpieczeniowe, firmy kurierskie, Poczta
Polska, banki, podmioty świadczące usługi płatności przez SMS, internetowe systemy płatności, brokerzy ubezpieczeniowi,
podmioty świadczący usługi techniczne, którym powierzono przetwarzanie danych (np. rozwijanie i utrzymywanie systemów
informatycznych i serwisów internetowych, podmioty realizujące usługi hostingowe).

(data i czytelny podpis Klienta)
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