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REGULAMIN

1. Do otrzymania Karty uprawniona jest osoba, która zawarła choć jedną polisę komunikacyjną
lub majątkową w Małopolskiej Agencji Ubezpieczeń „Horyzont”
2. Karta ważna jest od 20.05.2014 przez okres jednego roku. Losowanie poniższych nagród
rzeczowych obędzie się 31.12.2014r oraz 01.06.2015r:
 Rower Górski
 Aparat Fotograficzny
 Kamera samochodowa
 Zestaw kosmetyków samochodowych
 Wieszak na ubrania do samochodu
 Chromowe ramki na tablicę rejestracyjną
 Kubki, breloki i inne gadżety

3. Użytkownikiem Karty jest osoba, której imię i nazwisko widnieje na Karcie. Jednakże
wszystkie korzyści wynikające z jej posiadania dotyczą osób, które widnieją na umowie
ubezpieczenia/polisie. Jeżeli na polisie jest wpisanych kilka osób Karta przysługuje jednej z
nich (ubezpieczającemu).
4. Karta jest imienna, wpisywane na niej są numery polis zawartych w Małopolskiej Agencji
Ubezpieczeń „Horyzont” oraz składki przypisane z polis.
5. Karta ważna jest przez rok od daty pierwszej polisy wpisanej na Karcie.
6. Jedyną osobą uprawnioną do posługiwania się Kartą jest jej Użytkownik (osoba, której dane
są wypisane na Karcie).
7. Użytkownik Karty na której łączna suma składek przypisanych wyniesie co najmniej 2.000zł
(maksymalna liczba polis: cztery) będzie brał udział w losowaniu atrakcyjnych nagród
rzeczowych. Karta taka winna zostać wrzucona do specjalnie przygotowanej URNY
znajdującej się w Małopolskiej Agencji Ubezpieczeń „Horyzont” 32-400 Myślenice, ul.
Kazimierza Wielkiego 27A.
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8. Najbliższy termin losowania nagród - 31.12.2014 r.(losowanie odbędzie się w obecności
klientów przebywających w tym dniu w biurze). Wyniki losowania zostaną opublikowane na
stronie internetowej : www.lotoccy.pl do dnia 05 stycznia 2015roku. Kolejne losowanie
odbędzie się 01.06.2015r. również w obecności klientow przebywających w tym dniu w
biurze.
9. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia Karty, w celu wystawienia duplikatu, jej
Użytkownik powinien skontaktować się z Małopolską Agencję Ubezpieczeń „Horyzont”
Artur Łotocki, Agnieszka Łotocka Spółka Jawna pod numerem tel. 12 274 16 28 w celu
ustalenia sposobu wydania duplikatu.
10. Wystawca Karty zastrzega sobie prawo do unieważnienia Karty w przypadku, gdy
Użytkownik świadomie udostępnia Kartę osobom trzecim lub dane personalne znajdujące się
na Karcie są nieczytelne, bądź istnieją ślady wskazujące na możliwość ich fałszowania.
Nieczytelność danych może stanowić podstawę do nie honorowania Karty.
11. Właściciel Karty Stałego Klienta udziela zgody Małopolskiej Agencji Ubezpieczeń
„Horyzont” Artur Łotocki, Agnieszka Łotocka Spółka Jawna na przetwarzanie jego danych
osobowych w celach marketingowych – zgodnie z Ustawą 29.08.1997 o Ochronie Danych
Osobowych ( Dz.U. Nr 133 poz. 883).
12. Niniejszy Regulamin Programu Karty Stałego Klienta będzie uznany za zaakceptowany przez
Uczestnika z chwilą pierwszego użycia Karty Stałego Klienta wydanej Uczestnikowi.
13. Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie w momencie otrzymania
Karty i złożenia podpisu pod regulaminem Karty.

