REGULAMIN PROMOCJI BZN 2022
1. W ramach promocji „BĄDŹ Z NAMI 2022” udzielana jest zniżka w składce, zwana dalej „zniżką BZN
EVEREST” w nowych umowach ubezpieczenia PZU Dom, zawartych z wykorzystaniem Platformy Everest,
z zastrzeżeniem ust. 3 – 10.
2. Przez nową umowę ubezpieczenia PZU Dom należy rozumieć:
1) umowę ubezpieczenia PZU Dom zawieraną po raz pierwszy, w której dany ubezpieczony, który jest
wskazywany w polisie oraz współwłaściciel ubezpieczonego mienia (np. współmałżonek), choćby
nie był wskazywany w polisie, i żaden z przedmiotów ubezpieczenia - nie był dotychczas objęty
ochroną ubezpieczeniową w ramach ubezpieczenia PZU Dom;
2) umowę ubezpieczenia PZU Dom zawieraną po raz kolejny, w której jest ten sam ubezpieczony, który
był już wskazany w polisie oraz jest ten sam współwłaściciel ubezpieczonego mienia
(np. współmałżonek), choćby nie był wskazany w polisie, i ochroną ubezpieczeniową obejmowany
jest co najmniej jeden ten sam przedmiot ubezpieczenia, co w poprzedniej umowie ubezpieczenia
PZU Dom, oraz jeśli pomiędzy zakończeniem okresu obowiązywania poprzedniej umowy
ubezpieczenia PZU Dom a zawarciem kolejnej umowy ubezpieczenia PZU Dom minie więcej niż 30
dni.
3. Zniżka BZN EVEREST ma zastosowanie wyłącznie w umowach ubezpieczenia wskazanych w ust. 1,
w których przedmiotem ubezpieczenia jest co najmniej jeden z następujących przedmiotów
ubezpieczenia:
1) mieszkanie;
2) dom jednorodzinny;
3) dom letniskowy;
4) dom wielorodzinny;
5) budynek niemieszkalny;
6) ruchomości domowe lub stałe elementy stanowiące samodzielny przedmiot ubezpieczenia.
4. Zniżka BZN EVEREST może zostać udzielona wyłącznie przy zawieraniu umów ubezpieczenia, o których
mowa w ust. 1, z dwunastomiesięcznym okresem ubezpieczenia.
5. Promocja „BĄDŹ Z NAMI 2022” dla nowych umów ubezpieczenia PZU Dom rozpoczyna się od dnia
1 stycznia 2022 r., z zastrzeżeniem ust. 6.
6. Zniżka BZN EVEREST ma zastosowanie w nowych umowach ubezpieczenia PZU Dom zawartych z PZU SA
w okresie obowiązywania promocji „BĄDŹ Z NAMI 2022”, wskazanym w ust. 5, w których ochrona
ubezpieczeniowa rozpoczyna się w okresie obowiązywania tej promocji.
7. Zniżka BZN EVEREST w nowych umowach ubezpieczenia PZU Dom zawieranych przez podmiot sprzedaży
z wykorzystaniem Platformy Everest wynosi do 40 % składki ubezpieczeniowej, dla ubezpieczenia:
1) mieszkania;
2) domu jednorodzinnego;
3) domu wielorodzinnego;
4) stałych elementów od kradzieży z włamaniem w mieszkaniu oraz domu jednorodzinnym;
5) ruchomości domowych lub stałych elementów w mieszkaniu oraz domu jednorodzinnym,
w wariancie Od Wszystkich Ryzyk oraz w wariancie Standardowym;
6) przedmiotów od stłuczenia w mieszkaniu, domu jednorodzinnym oraz domu wielorodzinnym;
7) OC;
8) Pomoc w Domu,
i jest wyliczana automatycznie przez Platformę Everest.
8. Zniżka BZN EVEREST w nowych umowach ubezpieczenia PZU Dom zawieranych przez podmioty
sprzedaży z wykorzystaniem Platformy Everest wynosi do 40% składki ubezpieczeniowej, dla
ubezpieczenia:
1) domu letniskowego;
2) ruchomości domowych lub stałych elementów w domu letniskowym;
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3)

ruchomości domowych lub stałych elementów w mieszkaniu oraz domu jednorodzinnym,
w wariancie Uniwersalnym;
4) elementów zewnętrznych od kradzieży z włamaniem;
5) przedmiotów od stłuczenia w domu letniskowym;
6) budynku niemieszkalnego;
7) garażu;
8) budowli, w tym budowli lub jej elementów, od kradzieży z włamaniem;
9) siłowników i napędów bram od kradzieży z włamaniem;
10) obiektów specjalistycznych;
11) roślin ogrodowych;
12) nagrobka;
13) dzieł sztuki;
14) przedmiotów do prowadzenia działalności gospodarczej;
15) NNW;
16) ochrony prawnej,
i jest ustalana przez podmiot sprzedaży, który zawiera umowę ubezpieczenia.
9. Zniżka BZN EVEREST nie może być zastosowana przy jednoczesnym zastosowaniu w danej umowie
ubezpieczenia:
1) centralnej zniżki promocyjnej „Moje PZU – zniżka pracownicza”;
2) zniżki z tytułu posiadania karty wystawionej przez PZU, upoważniającej do zniżek
w ubezpieczeniach objętych niniejszą promocją;
3) innych zniżek promocyjnych, jeżeli wynika to z zasad ich udzielania.
10. Zastosowanie zniżki BZN EVEREST nie może naruszać regulacji taryfowych dotyczących składki
minimalnej oraz maksymalnej wartości obniżek.
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