Regulamin Klubu PZU dla NSZZ Solidarność
Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną PZU Pomoc SA ustala regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

§1
Definicje i informacje ogólne
Terminy użyte w Regulaminie Klubu PZU dla NSZZ
Solidarność mają następujące znaczenie:
1. Adres elektroniczny lub adres e-mail – oznaczenie
systemu teleinformatycznego umożliwiające
porozumiewanie się za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty
elektronicznej;
2. Infolinia PZU – serwis telefoniczny dostępny pod
numerem 801 102 102 (52);
3. Formularz - interaktywny formularz dostępny w
Serwisie umożliwiający zawarcie Umowy, w
szczególności umowy o świadczenie usługi Klubu;
4. Karta – karta dostarczana Klubowiczowi przez
Organizatora w celu identyfikacji Klubowicza oraz
umożliwienia korzystania z Oferty; Karta ma postać
elektronicznego numeru przesyłanego za pomocą
wiadomości poczty elektronicznej, do korzystania z
Karty uprawniony jest wyłącznie Klubowicz.
Organizator przekazuje Klubowiczowi Kartę drogą
elektroniczną na adres e-mail Klubowicza podany w
formularzu, zgodnie z § 6 ust. 5 Regulaminu. Karta
przekazywana Klubowiczowi jest ważna przez cały
okres członkostwa w Klubie;
5. Klub – program lojalnościowy wdrożony i
prowadzony przez Organizatora pod nazwą Klub PZU
dla NSZZ Solidarność, którego zasady
funkcjonowania określa Regulamin Klubu;
6. Klubowicz – Usługobiorca, który przystępując do
Klubu zawarł Umowę (umowę członkostwa w
Klubie); Klubowiczem może być osoba, która spełnia
warunki członkostwa opisane w § 6 Regulaminu
Klubu;
7. Materiały Informacyjne – ulotki, broszury,
informacje zamieszczone na stronie internetowej
Klubu, przesyłane przez Organizatora pocztą lub
pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail
Klubowicza;
8. Oferta – korzyści dla Klubowiczów dostępne w
ramach Klubu. Aktualna Oferta oraz warunki
korzystania z niej są stale dostępne na stronie
internetowej Klubu pod adresem
https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc lub
pod numerem infolinii PZU Pomoc 801 102 102 (52);
9. Organizator/Usługodawca – PZU Pomoc Spółka
Akcyjna, z siedzibą w Warszawie (00-133) przy al.
Jana Pawła II 24, wpisana do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod nr KRS 0000326045, o kapitale zakładowym w
wysokości 4.885.800 zł wpłaconym w całości, NIP:
525-244-97-71, REGON: 141749332; Organizator
należy do Grupy PZU. Adres siedziby Organizatora
jest adresem do korespondencji dla Klubowiczów;
10. Partner – podmiot, z którym Organizator zawarł
umowę zobowiązującą ten podmiot do oferowania
towarów i usług Klubowiczom lub udzielania
Klubowiczom rabatów, bądź zniżek na towary lub
usługi tego podmiotu, nabywane przez Klubowicza
zarówno na własny rachunek i we własnym imieniu,
jak również na rzecz osób trzecich. Partner nie jest
upoważniony do składania w imieniu Organizatora
jakichkolwiek zapewnień, oświadczeń lub
podejmowania zobowiązań, z wyłączeniem
udzielania zniżek i rabatów na towary i usługi;
11. Protokół SSL – bezpieczny protokół, służący do
bezpiecznej transmisji zaszyfrowanego strumienia
danych;
12. Regulamin Klubu –regulamin określający zasady
działania Klubu, w tym w szczególności prawa i
obowiązki Organizatora oraz Klubowicza;
13. Serwis – serwis dostępny na stronie internetowej
https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc lub
udostępniany pod adresem internetowym
przekazywanym Usługobiorcy, stanowiący część
systemu teleinformatycznego m.in. formularze
zgłoszeniowe/aktywacyjne;
14. System teleinformatyczny – zespół
współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych
i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i
przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie
danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą
właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia
końcowego, w tym Serwis;
15. Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania
techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i
współpracujące z nimi narzędzia programowe,
umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na
odległość przy wykorzystaniu transmisji danych
między systemami teleinformatycznymi, a w
szczególności pocztę elektroniczną;

16. Środki porozumiewania się na odległość – telefon
lub Internet;
17.

18.

19.

20.

21.

2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej
https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc w
sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i
Umowa – umowa o świadczenie usług drogą
utrwalanie jego treści za pomocą systemu
elektroniczną, w szczególności umowa członkostwa
teleinformatycznego, którym posługuje się
w Klubie;
Usługobiorca. Na stronie internetowej
Usługa – usługa świadczona przez PZU Pomoc SA na
https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc
indywidualne żądanie Użytkownika drogą
zamieszczone są również informacje, o których mowa
elektroniczną z wykorzystaniem środków
w art. 5 ust. 2 Ustawy.
komunikacji elektronicznej, w szczególności
3. Usługobiorca może w każdej chwili zakończyć
korzystanie z Serwisu, poczty elektronicznej;
korzystanie z usługi świadczonej przez PZU Pomoc
drogą elektroniczną. Od momentu zawarcia Umowy
Usługa głosowa – telefoniczna obsługa Usługobiorcy
(przystąpienia do Klubu), Usługobiorcy przysługuje
realizowana na indywidualne żądanie Usługobiorcy
prawo do odstąpienia od Umowy zgodnie z § 7 ust 2
przez konsultanta Infolinii PZU za pomocą systemu
lub rezygnacja.
teleinformatycznego i sieci telekomunikacyjnej;
4. Potwierdzeniem przystąpienia do Klubu
Usługa internetowa – obsługa Usługobiorcy
(potwierdzeniem zawarcia Umowy) jest wiadomość erealizowana na indywidualne żądanie Usługobiorcy
mail przesyłana Klubowiczowi zgodnie z § 6 ust. 6
poprzez Serwis lub pocztę elektroniczną;
Regulaminu Klubu.
5.
Umowa jest zawierana na czas nieokreślony.
Usługobiorca – osoba, która korzysta z usługi
świadczonej drogą elektroniczną, także Klubowicz;

22. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną;
23. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30
maja 2014 r. o prawach konsumenta.
§2
Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa:
1) warunki zawierania i rozwiązywania Umów o
świadczenie usług drogą elektroniczną;
2) rodzaj i zakres Usługi (z uwzględnieniem Oferty
Klubu);
3) sposób zamówienia i realizacji Usługi (z
uwzględnieniem Oferty Klubu);
4) warunki świadczenia Usługi drogą elektroniczną,
w tym wymagania techniczne niezbędne do
współpracy z systemem teleinformatycznym,
którym posługuje się PZU Pomoc;
5) sposób ochrony danych osobowych;
6) tryb postępowania reklamacyjnego;
7) pozostałe informacje wymagane przepisami
prawa nie wskazane we wcześniejszych
postanowieniach Regulaminu, w tym zasady
zmiany Regulaminu oraz informacje, o których
mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach
konsumenta.
§3
Warunki zawierania i rozwiązywania
Umów o świadczenie usług drogą elektroniczną
1. Przed zawarciem Umowy (przystąpieniem do Klubu)
Usługobiorca jest zobowiązany do zapoznania się z
treścią Regulaminu.

§4
Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą
elektroniczną
1)

W ramach usług świadczonych drogą elektroniczną,
Usługobiorca ma możliwość:
1) złożenia formularza przystąpienia do Klubu;
2) uzyskania informacji o aktualnej ofercie
skierowanej do członków Klubu;
3) skorzystania z oferty kierowanej do członków
Klubu, chyba że warunki danej oferty wskazują na
odmienny sposób jej realizacji (usługa dostępna tylko
dla Klubowiczów).
§5
Oferta Klubu

1. Oferta obejmuje następujące elementy:
1) Program rabatowy;
2) Oferty specjalne.
2. W zależności od specyfiki poszczególnych usług i
towarów mogą być one dostępne:
1) tylko w wybranych miejscowościach na terenie
Polski;
2) na terenie całej Polski;
3) na terenie Polski i krajów Europy;
4) na całym świecie.
3. Klubowicz może korzystać z poszczególnych,
wybranych przez siebie elementów Oferty.
4. Klubowicz może korzystać z Oferty wyłącznie w
trakcie trwania Umowy- w okresie członkostwa w
Klubie.

5. W zależności od warunków Oferty, Klubowicz może z
niej skorzystać poprzez:
1) internetowe zamówienie usługi lub towaru u
Organizatora; w tym celu należy zamówić usługę
lub towar przy wykorzystaniu strony internetowej
https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc
zgodnie z wytycznymi umieszczonymi przy opisie
usługi lub towaru;
2) bezpośredni zakup produktu lub skorzystanie z
usługi w placówce Partnera lub w jego sklepie
internetowym;
3) internetowe zamówienie usługi lub towaru
bezpośrednio u Partnera na zasadach
określonych przy opisie usługi lub towaru; opis
usługi lub towaru dostępny jest na stronie
internetowej https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszzsolidarnosc;
4) w inny sposób opisany w warunkach Oferty, a w
szczególności w warunkach oferty specjalnej.
6. Warunkiem skorzystania z Oferty jest podanie przez
Klubowicza:
1) numeru Karty albo
2) innego identyfikatora - zgodnie z warunkami
Oferty,
przed dokonaniem zamówienia danej usługi lub
towaru, a w przypadku dokonywania zakupu lub
korzystania z usługi bezpośrednio u Partnera – przed
dokonaniem płatności za towar, usługę lub przed
skorzystaniem z usługi.
7. W przypadku, gdy Klubowicz oprócz Karty posiada
jeszcze inne karty wydane przez Organizatora
i uprawniające do korzystania z przewidzianych dla
danej karty świadczeń, Klubowicz ma obowiązek
dokonać wyboru karty, z której będzie korzystał. Tego
samego rodzaju świadczenia przysługujące na
podstawie wielu kart, w tym w szczególności rabaty
lub limity określone dla poszczególnych świadczeń,
nie sumują się.

na stronie https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszzsolidarnosc, w Materiałach Informacyjnych.
10. Oferta specjalna umożliwia skorzystanie z korzyści
specjalnie przygotowanych dla Klubowiczów, w tym
w szczególności umożliwia zakup usług lub towarów
lub skorzystanie z usług oferowanych przez
Partnerów lub Organizatora w specjalnej cenie,
limitowanej ilości, z dodatkowym profitem lub na
specjalnych warunkach. Okres ważności Oferty
specjalnej może być ograniczony czasowo.
§6
Warunki zawarcia Umowy- uzyskania członkostwa w
Klubie
1) Klubowiczem może zostać osoba fizyczna, która:
ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do
czynności prawnych, jest członkiem NSZZ Solidarność
posiadającym aktywną, elektroniczną legitymację
związkową.
2) Zawarcie Umowy - przystąpienie do Klubu jest
możliwe poprzez wypełnienie i zatwierdzenie
formularza dostępnego na stronie
https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc.
3) Formularz wymaga:
a) podania przez Usługobiorcę danych osobowych:
imię i nazwisko, adres e-mail, numer PESEL (albo
daty urodzenia w przypadku osób nie
posiadających nr PESEL- obcokrajowców), numer
telefonu, numer aktywnej, elektronicznej
legitymacji związkowej;
b) złożenia przez Usługobiorcę stosownych
oświadczeń w zakresie akceptacji i zapoznania się
z Regulaminem i odnośnie zgód na udostępnienie
danych do wskazanych celów;
c) zatwierdzenia poprzez kliknięcie przycisku
„wyślij”.
4) Usługobiorca składając formularz zgodnie z ust. 3
może wyrazić zgody na przekazywanie informacji
handlowych drogą elektroniczną.

8. Oferta jest stale uaktualniana przez Organizatora.
Informacje o aktualnej ofercie dostępne są na stronie 5) Niezwłocznie po dokonaniu czynności, o których
internetowej https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszzmowa w ust. 3 Usługobiorca otrzymuje na adres esolidarnosc. Pod wyżej wskazanym adresem
mail podany w formularzu wiadomość
dostępne są także szczegółowe informacje o zasadach
potwierdzającą złożenie formularza wraz z
korzystania z Oferty.
Regulaminem Klubu.
9. Program rabatowy umożliwia zakup towaru,
6) Usługobiorca staje się Klubowiczem z chwilą
skorzystanie z usługi ze zniżką bezpośrednio u
otrzymania na adres e-mail podany w formularzu,
Partnera. W przypadku, gdy będzie istniała możliwość
wiadomości potwierdzającej przystąpienie do Klubu i
zakupu lub skorzystania z usługi lub towaru inaczej
zawierającej nr Karty, która zostaje przesłana nie
niż bezpośrednio w placówce Partnera lub w jego
wcześniej niż w terminie do 3 dni roboczych od
sklepie internetowym, informacja o tym wraz ze
dokonania czynności wskazanych w ust. 3.
wskazaniem możliwych sposobów zamówienia lub
zakupu danej usługi lub towaru będzie zamieszczona 7) Przystąpienie do Klubu jest możliwe jedynie po
spełnieniu warunków członkostwa wskazanych w ust.

1 i złożeniu formularza w sposób określony w ust. 3. W
Zasady trwania i ustania członkostwa w Klubie
przypadku podania przez Usługobiorcę nr
1) Członkostwo w Klubie rozpoczyna się z chwilą
elektronicznej legitymacji związkowej, która nie jest
otrzymania przez Usługobiorcę na adres e-mail
aktywna, Usługobiorca otrzyma w terminie do 3 dni
podany w formularzu, wiadomości potwierdzającej
roboczych od wypełnienia formularza wiadomość eprzystąpienie do Klubu i zawierającej nr Karty, o
mail informującą o konieczności kontaktu z właściwą
której mowa w § 6 ust. 5 i trwa do momentu
jednostką organizacyjną NSZZ Solidarność w celu
wygaśnięcia członkostwa w Klubie, zgodnie z
aktywacji elektronicznej legitymacji związkowej.
postanowieniami ust. 2.
Przystąpienie do Klubu, w przypadku, o którym mowa
w zdaniu poprzedzającym, będzie możliwe po
2) Członkostwo w Kubie wygasa:
dokonaniu aktywacji elektronicznej legitymacji
a) wraz z ustaniem członkostwa w NSZZ Solidarność
związkowej i pod warunkiem spełnienia pozostałych
w stosunku do danego Klubowicza;
warunków, o których mowa w ust. 1 i 3.
b) w przypadku utraty statusu aktywnej legitymacji
związkowej będącej w posiadaniu danego
§7
Klubowicza;
Pozostałe zasady uczestnictwa w Klubie
1) Klubowicz może w każdym czasie uzyskać informację,
czy jego dane zostały zarejestrowane w bazie
kklientów PZU Pomoc oraz uzyskać informację o
swoim numerze Karty, dzwoniąc na infolinię PZU
Pomoc pod nr 801 102 102 (52) lub przesyłając e-mail
na adres pomocwzyciu@pzu.pl.

c) w przypadku śmierci Klubowicza;
d) w przypadku wszystkich Klubowiczów - wraz z
zakończeniem działania Klubu;
e) w przypadku złożenia przez Klubowicza
oświadczenia o rezygnacji z członkostwa w
Klubie.

2) Klubowicz ma prawo złożenia w terminie 14 dni od
3) Wygaśnięcie członkostwa w Klubie nie powoduje
dnia zawarcia Umowy- przystąpienia do Klubu
utraty członkostwa w NSZZ Solidarność.
oświadczenia o odstąpieniu. Wzór oświadczenia o
odstąpieniu stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
§9
Klubowicz może złożyć oświadczenie o odstąpieniu
Zakończenie działania Klubu
przesyłając skan pisemnego oświadczenia pocztą
elektroniczną na adres pomocwzyciu@pzu.pl w
1) Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia
przypadku wątpliwości co do autentyczności
działania Klubu z powodu niżej wymienionych
oświadczenia Organizator może poprosić o przesłanie
przyczyn:
oryginału oświadczenia. Klubowicz może złożyć
oświadczenie o odstąpieniu również ustnie pod
a) zmiana formy działania Klubu;
numerem infolinii PZU Pomoc 801 102 102 (52).
b) uruchomienie przez PZU Pomoc nowego
3) W przypadku złożenia w terminie oświadczenia
programu lojalnościowego o podobnym profilu;
o odstąpieniu uważa się, że Klubowicz nie przystąpił
c) zaprzestanie oferowania przez PZU Pomoc
do Klubu.
programu lojalnościowego Klub PZU dla NSZZ
4) Klubowicz, który nie jest zainteresowany dalszym
Solidarność w wyniku zaistnienia po stronie PZU
członkostwem w Klubie, w każdym czasie może złożyć
Pomoc przyczyn technicznych, funkcjonalnych,
oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Klubie.
organizacyjnych uniemożliwiających dalsze
Klubowicz może złożyć oświadczenie o rezygnacji w
należyte funkcjonowanie Klubu;
sposób określony w ust. 2.
d) wygaśnięcie uczestnictwa wszystkich członków
5) Członkostwo w Klubie wygasa z końcem miesiąca
Klubu;
kalendarzowego, w którym złożono oświadczenie o
e) przekształcenie, zakończenie działalności NSZZ
rezygnacji, przy czym za datę złożenia oświadczenia o
Solidarność;
rezygnacji, uznaje się dzień w którym taki dokument
został wysłany do Organizatora, został wysłany e-mail
f) przekształcenie, likwidacja, bądź ogłoszenie
z oświadczeniem o rezygnacji lub skontaktowano się z
upadłości przez PZU Pomoc;
infolinią PZU Pomoc.
2) Klubowicze zostaną poinformowani o zakończeniu
6) W przypadku odstąpienia lub rezygnacji z
działania Klubu przez Organizatora, drogą
członkostwa w Klubie, Klubowicz winien zaprzestać
elektroniczną, na adres e-mail wskazany przez
korzystania z Karty.
Klubowicza w formularzu przystąpienia. Informacja
taka zostanie przekazana Klubowiczom nie później
niż na 1 miesiąc przed zakończeniem działania Klubu.
§8

§ 10
Opłata członkowska
Członkostwo w Klubie jest wolne od opłat.
§ 11
Postanowienia końcowe

roszczeń wynikający z zawartych w związku z tym
uczestnictwem umów cywilnoprawnych.
8) Klubowicz ma prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych
osobowych go dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9) Podanie przez Klubowicza danych osobowych jest
warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości przystąpienia do Klubu oraz skorzystania
z jego Oferty.

1) Wszelkie reklamacje związane z członkostwem w
Klubie oraz zastrzeżenia co do niezgodności
funkcjonowania Klubu z niniejszym Regulaminem
Klubu, Klubowicze mogą zgłaszać pod numerem
infolinii PZU Pomoc 801 102 102 (52), wysyłając e-mail 10) Organizator zastrzega sobie prawo zmiany
Regulaminu Klubu z powodu niżej wymienionych
na adres pomocwzyciu@pzu.pl lub pisemnie pod
przyczyn:
adresem Organizatora. Organizator rozpatruje je w
terminie 14 dni od daty złożenia i zawiadamia
a) zmiana przepisów powszechnie obowiązującego
Klubowicza o sposobie rozpatrzenia reklamacji
prawa;
przesyłając bezpośrednio po rozpatrzeniu reklamacji
b) uznanie postanowień Regulaminu Klubu za
informację o sposobie jej rozpatrzenia na adres
niedozwolone;
korespondencyjny lub adres email Klubowicza, o ile
Klubowicz wskazał adres e-mail.
c) realizacja obowiązku wynikającego z
prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji
2) Administratorem danych osobowych Klubowicza jest
organów administracji;
Organizator. Kontakt z Inspektorem Danych
Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail:
iodpomoc@pzu.pl lub pisemnie pod adresem
Organizatora.
3) Celem przetwarzania danych osobowych jest
przystąpienie do Klubu i obsługa uczestnictwa w
Klubie. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie
art. 6 ust 1 litera a), b) f) Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

d) ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na
celu uniemożliwienie korzystania z usługi w
sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z
Regulaminem Klubu;
e) związanych z postępem technicznym lub
technologicznym, obejmujących zmiany w
systemach Organizatora;
f)

4) Odbiorcami danych osobowych Klubowiczów mogą
być dostarczyciele narzędzi IT.
5) Klubowicz ma prawo dostępu do treści swoich danych
oraz ich poprawiania, prawo ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania. W celu skorzystania z
powyższych praw należy skontaktować się z
Organizatorem lub z Inspektorem Danych
Osobowych.
6) Klubowicz może odwołać swoją zgodę na
przetwarzanie danych do celów marketingowych
w dowolnym momencie pod numerem infolinii PZU
Pomoc 801 102 102 (52), wysyłając e-mail na adres:
pomocwzyciu@pzu.pl lub przesyłając stosowne
oświadczenie na adres Organizatora.
7) Dane osobowe Klubowiczów będą przechowywane
przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z
uczestnictwa w Klubie lub przez okres przedawnia

połączenia, podziału albo przekształcenia
Organizatora lub Jednostki Organizacyjnej albo
zmiany innych danych identyfikacyjnych
Organizatora lub Jednostki Organizacyjnej
wskazanych w niniejszym Regulaminie (w
zakresie niezbędnym do aktualizacji takich
danych);

g) zmiany sposobu korzystania z Oferty Klubu lub
korzystania z spowodowanej wyłącznie
obiektywnymi i niezależnymi względami
technicznymi lub technologicznymi;
h) konieczności ochrony uzasadnionych interesów
Usługobiorców– w zakresie do tego niezbędnym;
i)

poprawy ochrony prywatności i zapobiegania
nadużyciom – w zakresie do tego niezbędnym;

j)

wprowadzenia nowych lub rozszerzania
istniejących funkcjonalności Klubu – w zakresie
do tego niezbędnym;

k) a także w celu usprawnienia obsługi Klubu.
11) Informacja o zmianie treści Regulaminu Klubu oraz
nowa treść Regulaminu Klubu zostaną zamieszczone
na stronie internetowej oraz przekazane

Klubowiczom przez Organizatora drogą elektroniczną
na adres e-mail, podany w formularzu przystąpienia
do Klubu. Osoby, które nie wyrażą zgody na
wprowadzone zmiany, będą mogły wypowiedzieć
członkostwo w Klubie w terminie 30 dni od daty
zawiadomienia o wprowadzonej zmianie. Jeżeli
Klubowicz nie złoży w powyższym terminie
oświadczenia o wypowiedzeniu członkostwa w
Klubie, jest to jednoznaczne z akceptacją zmian.
12) Regulamin Klubu wchodzi w życie z dniem 28.06.2019
roku.

Załącznik nr 1
Wzór formularza odstąpienia od Umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)
Imię i nazwisko: ………………………….
PESEL ……………………………………………………….….
Adres: ……………………………………….

PZU Pomoc SA
Al. Jana Pawła II 24
00 – 133 Warszawa
Nr faksu: ………………. E-mail: ………………………

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy członkostwa w Klubie: ……………………….
Data zawarcia umowy: ………………………………..

………………………………………………………. (podpis i data)

