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REGULAMIN PROMOCJI „CONCORDIA ZE ZNIŻKĄ” 
 
 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Organizatorem promocji CONCORDIA ZE ZNIŻKĄ (zwanej dalej Promocją) jest Concordia Polska Towarzystwo 
Ubezpieczeń Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. S. Małachowskiego 10, 61-129 Poznań, zarejestrowane w Sądzie 
Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
pod numerem  KRS 0000819414, NIP 782-28-77-431 kapitał zakładowy w kwocie: 66 260 270,00 zł w całości 
opłacony zwane dalej Organizatorem bądź Towarzystwem.  

2. Promocja jest skierowana do Klientów Towarzystwa. 
3. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. W ramach Promocji na zakupionej przez Klienta polisie Ubezpieczenia Upraw Rolnych, generowany jest Kod 

rabatowy który upoważnia do zawarcia umowy ubezpieczenia na taryfie Concordia Agro ze zniżką do 20% (dalej: 
Zniżka promocyjna). 

5. Warunkiem wygenerowania Kodu rabatowego jest również to, że osoba będąca ubezpieczonym na polisie dot. 
ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4, na dzień wystawienia polisy nie jest ubezpieczonym w zakresie umowy 
Concordia Agro (ubezpieczenie majątku gospodarstwa rolnego i OC działalności rolniczej dla rolników 
indywidualnych). 

6. Promocja trwa w okresie od 16.03.2020 do 30.06.2020 r. (dalej: Czas trwania Promocji). 
7. Poniżej wskazanym pojęciom użytym w niniejszym Regulaminie pisanym wielką literą nadaje się następujące 

znaczenie: 
1) Regulamin – niniejszy regulamin Promocji. 
2) Klient Towarzystwa – ubezpieczający w ramach umowy Ubezpieczenia Upraw Rolnych. 

3) Kod rabatowy – wygenerowany w systemie SOS Rubinet i wskazany na aktywnej polisie Ubezpieczenia 
Upraw Rolnych unikatowy ciąg znaków, który uprawnia do Zniżki promocyjnej w ramach ubezpieczenia 
Concordia Agro na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. 

4) Składka – kwota pieniężna z tytułu umowy ubezpieczenia, jaką ubezpieczający płaci ubezpieczycielowi 
w zamian za udzieloną przez niego ochronę ubezpieczeniową. 

 
 

§ 2 
ZASADY PROMOCJI 

1. Warunkiem otrzymania Kodu rabatowego ze Zniżką promocyjną jest zawarcie umowy ubezpieczenia w ramach 
taryfy: Ubezpieczenia Upraw Rolnych w Czasie trwania Promocji. Kod rabatowy generuje się na polisie 
dotyczącej tego produktu. 

2. Jednorazowy Kod rabatowy pozwala na realizację Zniżki promocyjnej w okresie jednego roku (365 dni), a okres 
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ten jest liczony od momentu wystawienia polisy z danym Kodem rabatowym. W ramach jednej umowy 
ubezpieczenia zawartej na taryfie Concordia Agro (seria polisy nr 01 – dotyczy wyłącznie nowych umów 
ubezpieczenia, umowy wznawiane są wyłączone z Promocji) można wykorzystać tylko jeden Kod rabatowy. Przy 
czym warunkiem koniecznym dającym prawo do wykorzystania Kodu rabatowego jest to, aby zawarta umowa 
ubezpieczenia na taryfie Concordia Agro spełniała przynajmniej następujące warunki (łącznie): 
1) Zniżka może być nadana w mieniu innym niż przeznaczone do chowu drobiu, mieniu związanym 

z produkcją grzybów i grzybni, ubezpieczeniu słomy, siana i traw energetycznych, halach namiotowych. 
2) Zniżka może być nadana jeśli wypłaty odszkodowań za dotychczasowe polisy Concordia Agro w ramach 

których z ochrony korzystał dany ubezpieczony są niższe od składki zapłaconej za te polisy. 
3) Zniżka promocyjna wynosi do 20% wartości Składki z tym zastrzeżeniem, że Składka po zastosowaniu 

Zniżki nie może być niższa niż 100 zł. W przypadku, gdy po zastosowaniu Zniżki promocyjnej wartość 

składki byłaby nominalnie niższa niż 100 złotych – w takiej sytuacji Składka wynosi 100 złotych. 
3. Warunkiem koniecznym do wykorzystania Kodu rabatowego jest to, aby ubezpieczonym na polisie, na której 

został on wygenerowany (polisa dot. ubezpieczenia o którym mowa w §1 ust. 4) i na polisie, na której ma on 
zostać wykorzystany (polisa dot. Concordia Agro) była ta sama osoba. 

4. Zniżka promocyjna nie łączy się z innymi zniżkami. 
 

§ 3 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Zasady i tryb składania reklamacji są określone w odpowiednich do zawartego ubezpieczenia Ogólnych 
Warunkach Ubezpieczenia. 

2. Regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, u przedstawicieli Concordii oraz na stronie 
internetowej Organizatora: www.concordiaubezpieczenia.pl. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa 
polskiego. 

4. W zakresie dozwolonym przez przepisy prawa Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu, a 
także do przerwania lub zawieszenia Promocji lub do jej wcześniejszego zakończenia. W przypadku zaistnienia 
takiej sytuacji Organizator niezwłocznie opublikuje informację na stronach www.concordiaubezpieczenia.pl 

5. Organizatorzy zobowiązują się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te w żadnym wypadku nie będą 
naruszać praw już nabytych przez uczestników. W przypadku zmiany Regulaminu, po uprzednim 
poinformowaniu o tym uczestników, będą oni mieli prawo, bez żadnych konsekwencji, odstąpić od udziału w 
Promocji. 

http://www.concordiaubezpieczenia.pl/
http://www.concordiaubezpieczenia.pl/

