Regulamin Klubu Pro+
§1
Definicje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.

Aktywacja – przystąpienie do klubu.
Jednostka Organizacyjna – podmiot, na terenie, którego funkcjonuje Klub Pro+.
Karta – karta wydawana Klubowiczowi przez Organizatora w celu umożliwienia korzystania z Oferty.
Klub – program lojalnościowy wdrożony i prowadzony przez Organizatora pod nazwą Klub Pro+, którego zasady
funkcjonowania określa niniejszy Regulamin.
Klubowicz – osoba, która przystąpiła do Klubu. Klubowiczem może być osoba, która spełnia warunki członkostwa
opisane w § 3 Regulaminu.
Małżonek – osoba pozostająca z Klubowiczem w związku małżeńskim, w stosunku do której nie została orzeczona
separacja zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Za małżonka uważa się również partnera życiowego, czyli
wskazaną przez Klubowicza osobę nie będącą w formalnym związku małżeńskim, pozostającą z Klubowiczem we
wspólnym pożyciu.
Oferta - oferta, w ramach której Organizator zapewnia Klubowiczowi możliwość korzystania z usług i możliwość
zakupu towarów oferowanych przez Organizatora lub Partnerów.
Organizator – ProfitPlus Doradztwo Finansowo-Majątkowe Iwona Gasiecka, z siedzibą przy ulicy Kajki 45 w
Piasecznie (05-501), NIP 6521228134, REGON 140424823 przy współpracy z Vanity Style Sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Jasnej 24 w Warszawie ( 00-054 ); NIP 7010098352, REGON 141185131, KRS 0000293511
Partner – podmiot oferujący na rzecz Klubowiczów rabaty na usługi, których otrzymanie możliwe jest za
okazaniem Karty.
Pełnoletnie dziecko – dziecko własne, przysposobione albo pasierb ( jeżeli nie żyje ojciec lub matka dziecka )
Klubowicza, które ukończyło 18 rok życia.
ProfitPlus – ProfitPlus Doradztwo Finansowo – Majątkowe Iwona Gasiecka z siedzibą 05-501 Piaseczno ul. Michała
Kajki 45; NIP 6521228134, REGON 140424823
Regulamin Klubu - niniejszy regulamin określający zasady działania Klubu, w tym w szczególności, określający
prawa i obowiązki Organizatora oraz Klubowicza.
Ubezpieczenie – indywidualne ubezpieczenie majątkowe lub życiowe, grupowe ubezpieczenie na życie, grupowe
ubezpieczenie medyczne, pakiet medyczny funkcjonujące na podstawie umowy zawartej przez ProfitPlus z
Ubezpieczycielem lub Firmą Abonamentową

§2
Oferta
1.

2.
3.
4.

5.

Oferta obejmuje:

Program Rabatowy

Oferty specjalne
Klubowicz może korzystać z poszczególnych, wybranych przez siebie elementów Oferty.
Klubowicz może korzystać z Oferty wyłącznie w okresie członkowstwa w Klubie.
W zależności od specyfiki usług i towarów z Oferty można skorzystać poprzez:

Bezpośredni zakup towaru lub usługi w placówce handlowo-usługowej Partnera lub w jego sklepie
internetowym;

Telefoniczne zamówienie usługi lub towaru bezpośrednio u Partnera.
Oferta specjalna umożliwia zakup usług lub towarów oferowanych przez Partnerów i Organizatora w specjalnej
cenie, limitowanej ilości lub z dodatkowym profitem.

§3
Warunki uzyskania członkowstwa w Klubie
Klubowiczem może zostać osoba fizyczna, która:

Ukończyła 18 lat

Posiada pełną zdolność do czynności prawnych

Jest Klientem firmy ProfitPlus

Jest małżonkiem lub pełnoletnim dzieckiem osoby będącej klientem firmy ProfitPlus.

§4
Zasady przystępowania do Klubu
1.
2.

3.

Osoba zainteresowana przystąpieniem do Klubu, spełniająca warunki uzyskania członkowstwa w Klubie
zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem.
Przystąpienie do Klubu następuje automatycznie – wraz z zakupieniem innego produktu firmy ProfitPlus, przy
czym niezbędne jest zaakceptowanie Regulaminu oraz złożenie oświadczenia odnośnie zgód na przetwarzanie
danych do wskazanych celów, a także przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną.
Potwierdzeniem członkowstwa w Klubie jest Karta, którą Organizator/ProfitPlus przesyła Klubowiczowi na adres
na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Klubowicza.

§5
Pozostałe zasady uczestnictwa w Klubie
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Klubowicz może w każdej chwili uzyskać informację czy jego dane zostały zarejestrowane w bazie Klienta
ProfitPlus.
Pełną możliwość korzystania z Oferty Klubowicz zyskuje z początkiem obowiązywania zakupionego za
pośrednictwem firmy ProfitPlus ubezpieczenia.
Członkowstwo w Klubie wygasa:

Wraz z rezygnacją Klubowicza z ubezpieczenia lub rozwiązaniem umowy ubezpieczenia w stosunku do
danego Klubowicza

W przypadku śmierci Klubowicza

W przypadku wszystkich Klubowiczów – wraz z zakończeniem działania Klubu

W przypadku złożenie przez Klubowicza oświadczenia o rezygnacji z członkowstwa w Klubie –
Klubowicz, który nie jest zainteresowany członkowstwem w Klubie, w każdym czasie może złożyć
oświadczenie o rezygnacji z członkowstwa w Klubie.
Członkowstwo w Klubie oraz Karta wydawana Klubowiczom są wolne od opłat.
Karta wydana Klubowiczowi jest ważna przez cały okres członkowstwa w Klubie.
Karta uszkodzona w sposób, który uniemożliwia identyfikację indywidualnego numeru członkowstwa lub nasuwa
podejrzenia co do autentyczności Karty, jest nieważna.
W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty Karty Klubowicz może wystąpić o wydanie nowej.

§6
Zakończenie działania Klubu
1.
2.

Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia działania Klubu. Klubowicze zostaną poinformowani o tym fakcie
przez Organizatora.
Zakończenie działania Klubu nie powoduje automatycznego zakończenia odpowiedzialności ubezpieczyciela z
tytułu Ubezpieczenia w stosunku do danego Klubowicza.

§7
Postanowienia końcowe
1.
2.
3.
4.
5.

Wszelkie reklamacje związane z członkowstwem w Klubie oraz zastrzeżenia co do niezgodności funkcjonowania
Klubu z niniejszym Regulaminem Klubowicze mogą zgłaszać pod adresem mailowym: centrala@profitplus.com.pl
Administratorem danych osobowych Klubowicza jest Organizator. Klubowicz ma prawo dostępu do swoich danych
oraz ich poprawiania, a także żądania zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
Zmiana Oferty nie stanowi zmiany Regulaminu.
Regulamin jest stale dostępny u Organizatora oraz na stronie www pod adresem WWW.profitplus.pl

