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REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DLA 
KLIENTÓW SKLEPU BIELMEB 
„Meble z ubezpieczeniem na mieszkanie” 

 
§ 1. 

Definicje 
 

Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają: 
1. „Akcja” – akcja promocyjna pt. „Meble z ubezpieczeniem na mieszanie” prowadzona na 

zasadach określonych Regulaminem,  
2. „Organizator” - organizator Akcji, Meble na wymiar BIELMEB z siedzibą w Warszawie, adres: 

ul. Nieszawska 3B 03-382 Warszawa posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
7422112860, 

3. „Uczestnik” – osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności 
prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca konsumentem w 
rozumieniu polskiego prawa, biorąca udział w Akcji, 

4. „Bon Promocyjny” – dokument uprawniający do nabycia ubezpieczenia na mieszkanie. Bon 
uprawnia do odbioru ubezpieczenia na mieszkanie po spełnieniu zasad wskazanych w 
niniejszym Regulaminie. Bon Promocyjny przyznawany jest Uczestnikowi drogą mailową, 
bądź dostępny do odebrania w salonie meblowym Organizatora. 

5. „Strona internetowa Organizatora” – strona internetowa Organizatora dostępna pod adresem: 
http://www.bielmeb.pl 

 
§ 2. 

Postanowienia ogólne 
 

1. W stosunku do Uczestników Organizator jest przyrzekającym w rozumieniu art. 919 Kodeksu 
Cywilnego za oznaczone w Regulaminie czynności. 

2. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – na terenie miasta Warszawa . 
3. Akcja prowadzona jest od dnia 28 kwiecień do 10 grudnia 2014 roku. 
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu trwania Akcji.  

 

§ 3. 
Zasady uczestnictwa w Akcji 

 
1. Uczestnik, który w terminie trwania Akcji tj. od dnia 28 kwietnia do 10 grudnia 2014 roku 

dokona jednorazowo zakupu towaru za co najmniej na  kwotę 4.500,00 zł, (słownie: cztery 
tysiące pięćset złotych) tj. mebli kuchennych, szaf wnękowych, mebli łazienkowych, itp. – 
robionych na zamówienie w salonie mebli kuchennych BIELMEB otrzyma od Organizatora 
Bon Promocyjny w formie elektronicznej na ubezpieczenie mieszkania.  

2. Pod pojęciem „jednorazowego zakupu towaru” uprawniającego do otrzymania Bonu 
Promocyjnego należy rozumieć złożenie zamówienia na meble w siedzibie Organizatora przez 
Uczestnika za co najmniej kwotę 4.500,00 zł, (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). 
Uczestnik nabywa prawo do otrzymania kuponu po dokonaniu  całkowitej płatności na 
zamówienie. Zgodnie z Regulaminem, Uczestnik otrzyma jednorazowy kupon zawierający 
ubezpieczanie mieszkania, którego warunki opisane są w § 3 pkt. 3 

http://www.bielmeb.pl/
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3. Ubezpieczanie zawierane będzie w agencji  – Dobre Tanie Ubezpieczenia Jakub Śliwiński z 
siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nieszawska 3B, 03-382. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 
określony jest w § 4 

4. Uczestnik może skorzystać z promocji jedynie w przypadku, gdy zapozna się z regulaminem 
oraz zaakceptuje jego warunki 

5. Zawarcie polisy ubezpieczeniowej nie może nastąpić później niż 90 dni od otrzymania bonu 
promocyjnego. 

6. Informacja o ofercie promocyjnej przekazywana jest klientom na stronie internetowej, poprzez 
mailing, bannery, linki tekstowe na portalach wykorzystywanych do akcji oraz w salonie 
meblowym BIELMEB. 

7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany rabatu na ekwiwalent pieniężny. 
 

§ 4. 
Warunki Ubezpieczenia 

 
1. Ubezpieczenie zawierane będzie wyłącznie przez agencję Dobre Tanie Ubezpieczenia Jakub 

Śliwiński 03-382 Warszawa ul. Nieszawska 3 B. 
2. Ubezpieczenie Domów i mieszkań dokonywane jest w towarzystwie ubezpieczeniowym 

Gothaer z siedzibą w Warszawie ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa 
3. Polisa zawarta zostanie na okres jednego roku. 
4. Ubezpieczanie Domów i mieszkań – Cztery kąty obejmuje przy zakupie mebli na kwotę 

minimum 4.500,00 zł, (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) obejmuje: 
a) Stałe elementy wnętrz – suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł 
b) Ruchomości domowe – suma ubezpieczenia: 10.000,00 zł 
c) Kradzież z włamaniem, dewastacja, rozbój – 5.000,00 zł 
d) OC w życiu prywatnym – 30.000,00 zł 

5. Ubezpieczanie Domów i mieszkań – Cztery kąty obejmuje przy zakupie mebli na kwotę 
minimum 7.500,00 zł, (słownie: siedem tysiący pięćset złotych) obejmuje: 
e) Stałe elementy wnętrz – suma ubezpieczenia: 20.000,00 zł 
f) Ruchomości domowe – suma ubezpieczenia: 20.000,00 zł 
g) Kradzież z włamaniem, dewastacja, rozbój – 8.000,00 zł 
h) OC w życiu prywatnym – 50.000,00 zł 

6. Ogólne Warunki Ubezpieczenia dostępne są u organizatora akcji. 

 
§ 5. 

Postanowienia końcowe 
 

1. Regulamin niniejszej Akcji jest dostępny na Stronie internetowej Organizatora, oraz w 
siedzibie Organizatora 

2. Przed wzięciem udziału w Akcji Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.  
3. Niniejsza Akcja Promocyjna nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi trwającymi w tym 

samym czasie. 
4. Szczegóły dotyczące informacji technicznych dostępne są w Salonach Mebli Bielmeb  oraz w 

Dziale Obsługi Klienta pod numerem telefonu +48 (22) 250 25 65 


