
Regulamin Przyznawania i Użytkowania KARTY STAŁEGO KLIENTA 
UBEZPIECZENIA CENTRUM

I.WYSTAWCA I WŁAŚCICIEL KARTY STAŁEGO KLIENTA.
Wystawcą i właścicielem karty rabatowej jest PTK Consulting Tomasz Pietrzak, 34-642 Dobra 560 jako 
właściciel Agencji Ubezpieczeniowej Centrum.
II. UŻYTKOWNIK KARTY RABATOWEJ. 
Użytkownikiem karty rabatowej może być osoba, która spełnia warunki jej przyznania i zaakceptuje 
postanowienia niniejszego regulaminu.

III. UZYSKANIE KARTY RABATOWEJ
1. Kartę rabatowa może otrzymać każda pełnoletnia osoba fizyczna. Kartę można odebrać w biurach 
Agencji Ubezpieczeniowej Centrum. 

2. Warunkiem otrzymania karty jest łączne spełnienie poniższych warunków, jednakże PTK Consulting 
zastrzega możliwość wydania Karty Stałego Klienta na innych warunkach niż:

- zakupienie w okresie ostatnich 12 miesięcy co najmniej dwóch polis ubezpieczeniowych o minimalnej 
łącznej wartości 1000 zł za pośrednictwem agentów działających na rzecz Agencji Ubezpieczeniowej 
Centrum

- wypełnienie formularza rejestracyjnego

- zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

- zapisanie się do newslettera Agencji Ubezpieczeniowej Centrum na stronie 

IV. UPRAWNIENIA POSIADACZA KARTY RABATOWEJ
1.Posiadacz karty rabatowej ma prawo do rabatu przy zakupie polis ubezpieczeniowych.Wysokość rabatu 
określana jest każdorazowo przez agenta ubezpieczeniowego oraz rabatów na produkty i usługi Partnerów 
Agencji Ubezpieczeniowej Centrum. Rabaty naliczane są tylko w przypadku płatności gotówką. 
2. Wysokość rabatu na polisę ubezpieczeniową zależy od rodzaju ochrony ubezpieczeniowej, towarzystwa 
ubezpieczeniowego oraz wysokości składki ubezpieczeniowej.  
3. Prawo do korzystania z rabatu o którym mowa w pkt. 1 przysługuje wyłącznie posiadaczom „Karty 
Stałego Klienta”.
4. Rabaty na produkty i usługi Agencji Ubezpieczeniowej Centrum oraz Partnerów Agencji 
Ubezpieczeniowej Centrum nie obowiązują jeżeli:
- Partner Agencji Ubezpieczeniowej Centrum odmówi przyznania rabatu 
- Agencja Ubezpieczeniowa Centrum lub Partnerzy Agencji zaprzestali udzielania rabatów
5. Rabaty mogą być naliczane jedynie po okazaniu Karty Stałego Klienta, przed rozpoczęciem transakcji 
zakupowej u Agenta lub Partnerów Agencji.
6. Rabat nie może być udzielany wstecz, tzn. w stosunku do towarów lub usług zakupionych w przeszłości 
bez jednoczesnego okazania Karty Stałego Klienta
7. Karta Stałego Klienta nie jest kartą płatniczą, przedpłaconą, kredytową ani bankomatową. 
V.TERMIN WAŻNOŚCI KARTY STAŁEGO KLIENTA
1.Karta Stałego Klienta wydawana jest bezterminowo. 
2.Wystawca Karty Stałego Klienta ma prawo do zakończenia programu w każdym czasie bez podania 
przyczyny. W takim przypadku wszystkie wydane Karty Stałego Klienta ulegają unieważnieniu.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1.Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie 
2. PTK Consulting zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie w każdym momencie.
3. W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 2 Wystawca każdorazowo udostępni 
ujednolicony tekst zmienionego Regulaminu na stronie internetowej. Taka zmiana wyczerpuje obowiązek 
poinformowania uczestników o zmianach.
4. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia przydzielonej Karty Stałego Klienta jej posiadaczowi nie 
przysługuje roszczenie o wydanie bezpłatnej zastępczej Karty Stałego Klienta.
5. Wystawca oraz podmioty udzielające jakiekolwiek rabaty w związku z wydaniem i korzystaniem z  Kart 
Stałego Klienta nie ponoszą żadnej odpowiedzialności w stosunku do posiadaczy Kart Stałego Klienta 
6.Podany regulamin uważany jest za zaakceptowany przez uczestnika programu z momentem wydania mu 
Karty Stałego Klienta.
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telefon................................................................................... 
e-mail.................................................................................... 

wydano Kartę Stałego Klienta o nr....................................

FORMULARZ Rejestracyjny- Karta Stałego Klienta

                                                            

Załącznik nr 1

Ankieta Ubezpieczeniowa

Z jakich produktów ubezpieczeniowych Pan/Pani obecnie korzysta?

1. -........................................................................
2. -........................................................................
3. -........................................................................
4. -........................................................................
5. -........................................................................

Kiedy kończy się okres ochrony ubezpieczeniowej na te produkty(mm-rok)?

1. -........................................................................
2. -........................................................................
3. -........................................................................
4. -........................................................................
5. -........................................................................

Czy interesuje Pana/Panią inne rozwiązania ubezpieczeniowe ?

1. Tak

Jakie?....................................................................................................................

1. Nie

imię i nazwisko..................................................................... 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie ofert drogą elektroniczną, telefoniczną bądź tradycyjną przez firmę PTK
Consulting Tomasz Pietrzak (przyp. właściciela Agencji Centrum) w ramach prowadzonej
działalności. 

Podpis Posiadacza Karty Stałego Klienta
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