Regulamin Promocji
„TAURON Fotowoltaika 2”

§1
Postanowienia ogólne

b) zaakceptuje Regulamin niniejszej Promocji z załącznikiem (OWU).
2. Przez zakup mikroinstalacji, o którym mowa w ust. 1 lit. a, należy
rozumieć zakończenie inwestycji i dokonanie zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa zgłoszenia przyłączenia mikroinstalacji do sieci
elektroenergetycznej.
3. Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od pierwszego dnia kolejnego
miesiąca po dacie wykonania i uregulowania zobowiązań finansowych
za zakup mikroinstalacji względem Wykonawcy.
4. Inwestor może skorzystać z Promocji tylko raz w odniesieniu do danej
instalacji fotowoltaicznej.

1. Organizatorem promocji „TAURON Fotowoltaika 2”, zwanej dalej:
„Promocją”, jest TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą przy
ul. Łagiewnickiej 60, 30-417 Kraków, zwana dalej: „TAURONEM”.
2. Regulamin określa zasady i warunki skorzystania z Promocji dla
klientów, którzy w okresie od 25 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
zakupią mikroinstalację fotowoltaiczną w ramach Promocji oraz
spełniają warunki uczestnictwa w Promocji.
3. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
a) Inwestor – osoba, która za pośrednictwem wskazanych
w Regulaminie kanałów komunikacji z TAURONEM złożyła chęć
skorzystania z Promocji.
b) Sprzedaż
premiowa
–
równowartość
kosztów
polisy
ubezpieczeniowej na okres 12 miesięcy dla mikroinstalacji
fotowoltaicznej, o wartości nie większej niż kwota 1.000,00 PLN
(słownie: jeden tysiąc złotych).
c) Mikroinstalacja (mikroinstalacja fotowoltaiczna) – instalacja
do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby własne, o łącznej
mocy zainstalowanej nie większej niż 40kW, przyłączona do sieci
elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV.
d) OWU – Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Instalacji
Fotowoltaicznych.
e) Składka ubezpieczeniowa – składka, jaką TAURON reguluje do
Ubezpieczyciela na rzecz Ubezpieczonego.
f) Ubezpieczający – TAURON Sprzedaż sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie przy ul. Łagiewnickiej 60.
g) Ubezpieczony – posiadacz mikroinstalacji fotowoltaicznej lub osoba
posiadająca odpowiedni tytuł prawny do mikroinstalacji, na rzecz której
Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia z Ubezpieczycielem.
h) Ubezpieczyciel – podmiot będący Partnerem TAURONA przy
realizacji Promocji, wykonujący działalność ubezpieczeniową
i reasekuracyjną, zgodnie z ustawą z 22 maja 2003 r. o działalności
ubezpieczeniowej, tj. PZU SA z siedzibą w Warszawie.
i) Suma ubezpieczenia – wartość mikroinstalacji fotowoltaicznej, która
została objęta umową ubezpieczenia, przy czym suma ubezpieczenia
nie może wynosić więcej niż 75.000,00 PLN (słownie: siedemdziesiąt
pięć tysięcy złotych).
j) Wykonawca – partner TAURONA odpowiedzialny za doradztwo
techniczne, audyt energetyczny i budowę oraz montaż mikroinstalacji
fotowoltaicznej.

§3
Zasady Sprzedaży premiowej
1. Sprzedaż premiowa odbywa się poprzez przekazanie przez TAURON
kwoty stanowiącej wartość składki ubezpieczeniowej Ubezpieczycielowi
na rzecz Ubezpieczonego.
2. Premia w ramach Sprzedaży premiowej nie może zostać
wypłacona w formie innej niż uregulowanie przez TAURON składki
ubezpieczeniowej.
§4
Zgłoszenie szkody
1. Celem zgłoszenia szkody Ubezpieczony zobowiązany jest zawiadomić
o zaistniałym zdarzeniu Ubezpieczyciela nie później niż w terminie 7 dni
od dnia uzyskania wiadomości o jego zajściu.
2. Zgłoszenia należy dokonać telefonicznie za pośrednictwem infolinii
Ubezpieczyciela pod numerem telefonu 801 102 102 lub w inny sposób
dopuszczalny w OWU.
3. Dokonując zgłoszenia szkody, Ubezpieczony zobowiązany jest podać
adres mikroinstalacj oraz dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres
korespondencyjny.
§5
Reklamacje
1. Reklamacje należy składać zgodnie z procesem reklamacyjnym
opisanym w OWU telefonicznie pod numerem telefonu 801 102 102 lub
w inny sposób dopuszczalny w OWU.
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty jej
wpłynięcia.
3. Składając reklamację, Ubezpieczony zobowiązany jest podać adres
mikroinstalacji oraz dane kontaktowe: numer telefonu oraz adres
korespondencyjny.

§2
Zasady Promocji

§6
Czas trwania Promocji

1. Z Promocji może skorzystać Inwestor, który spełni łącznie następujące
warunki:
a) wypełni w okresie od 01 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. za
pośrednictwem strony www.tauron.pl/fotowoltaika lub w stacjonarnych
Punktach Obsługi Klienta TAURONA formularz zgłoszeniowy będący
wyrażeniem chęci skorzystania z Promocji i na podstawie otrzymanej
oferty w terminie do 30 czerwca 2019 r. zakupi mikroinstalację
fotowoltaiczną,

Promocja trwa od 25 maja 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.
§7
Postanowienia końcowe
Informację o przetwarzaniu danych osobowych załączamy do tego
Regulaminu – jako załącznik o nazwie Klauzula Informacyjna.
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§8
Postanowienia końcowe

5. Regulamin Promocji wraz z załącznikami dostępny jest przez cały czas
obowiązywania Promocji na stronie www.tauron.pl/fotowoltaika.
6. Udział w Promocji wiąże się z powierzeniem TAURONOWI danych
osobowych i ich przetwarzaniem w zakresie niezbędnym do realizacji
Promocji, na co Inwestor, akceptując niniejszy Regulamin, wyraża
zgodę.
7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie
zapisy Kodeksu cywilnego.
2. Zmiana Regulaminu wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Pojęcia pisane wielką literą, niezdefiniowane w Regulaminie Promocji,
mają znaczenie określone w OWU.
4. OWU stanowi integralną część Regulaminu.

Imię i nazwisko / nazwa firmy

PESEL / NIP

Adres instalacji fotowoltaicznej:
Ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

–
Miejscowość

Poczta

Wartość instalacji fotowoltaicznej

Oświadczenie
Oświadczam, że zapoznałem/am się i w pełni akceptuję Regulamin promocji „TAURON Fotowoltaika 2”. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale
niezbędna w celu realizacji Promocji.

Data
–
Dzień

–
Miesiąc

Rok

Podpis Wnioskodawcy

2/2

