Regulamin programu lojalnościowego dla akcjonariuszy UNIMOT S.A.
„UNIMOT KLUB+”
I.

DEFINICJE

1.

Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w
jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:
1.1. Akcje – akcje UNIMOT S.A. w pełni opłacone i zapisane w formie zdematerializowanej na
rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez Domy Maklerskie.
1.2. Akcjonariusz – osoba fizyczna (inwestor indywidualny) posiadająca Akcje.
1.3. Aktywności – wszelkie pozostałe działania podejmowane na rzecz Członków Klubu przez
Organizatora, niestanowiące Benefitu, a służące realizacji Celu Klubu.
1.4. Benefit – forma korzyści pieniężnej lub niepieniężnej przyznawanej Członkowi Klubu jako
osobie fizycznej poza prowadzoną działalnością gospodarczą przez Organizatora lub
Partnera na zasadach określonych w Regulaminie, których listę zawiera Załącznik nr 1 do
Regulaminu.
1.5. Cel Klubu – budowanie długoterminowej relacji z Akcjonariuszami poprzez zaproszenie ich
do członkostwa w Klubie, docenienie przez Benefity Akcjonariuszy, którzy długoterminowo
posiadają akcje UNIMOT S.A. oraz budowanie stabilnego i świadomego akcjonariatu
UNIMOT S.A.
1.6. Czas Obowiązywania Katalogu Benefitów – oznaczony w Katalogu czas obowiązywania
danego Katalogu Benefitów, w którym to czasie Członkowie Klubu mogą korzystać z
określonych Benefitów.
1.7. Członek Klubu – Akcjonariusz będący stroną umowy o członkostwo w Klubie, tj. osoba
fizyczna, która w trybie i na zasadach opisanych w Regulaminie uzyskała członkostwo w
Klubie.
1.8. Dom Maklerski – firma inwestycyjna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi (t.j. z dnia 9 grudnia 2019 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 89 ze zm.), w
tym też biuro maklerskie.
1.9. Dom Maklerski Współpracujący – Dom Maklerski współpracujący z Organizatorem przy
weryfikacji spełnienia warunków przystąpienia i członkostwa w Klubie. Lista Domów
Maklerskich Współpracujących umieszczona jest w wykazie ogłaszanym i aktualizowanym
przez Organizatora na Stronie Internetowej.
1.10. Formularz Rejestracyjny lub Formularz – dokument umożliwiający zgłoszenie chęci
członkostwa w Klubie składany przez Kandydata za pośrednictwem Domu Maklerskiego
Współpracującego lub bezpośrednio Organizatorowi, w formie określonej w Załączniku nr
2 do Regulaminu, zawierający w szczególności oświadczenie o akceptacji Regulaminu oraz
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dane osobowe Akcjonariusza, a także informacje o zakresie przetwarzania jego danych
osobowych w ramach członkostwa w Klubie. W przypadku Formularza składanego poprzez
Dom Maklerski Współpracujący – także Upoważnienie dla Domu Maklerskiego
Współpracującego.
Kandydat – Akcjonariusz, który za pośrednictwem Formularza zgłosił chęć członkostwa w
Klubie.
Katalog Benefitów lub Katalog – szczegółowy wykaz Benefitów ogłaszanych i
publikowanych przez Organizatora na Czas Obowiązywania Katalogu Benefitów w formie
Załącznika nr 1 do Regulaminu.
Klub – program lojalnościowy dla Akcjonariuszy UNIMOT S.A. ustanowiony pod nazwą
„UNIMOT Klub+”.
Partner – inny niż UNIMOT S.A. podmiot, który współpracuje z UNIMOT S.A. w ramach
Klubu.
Podatek – zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w aktualnie
obowiązującej wysokości, zapłacony przez UNIMOT S.A. w imieniu Członka Klubu
zgodnie z art. 30a ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
(t.j. z dnia 27 lipca 2020 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.).
Poziom Członkostwa – powiązanie statusu Członka Klubu i dostępu do określonych
kategorii Benefitów ujętych w Katalogu Benefitów oraz Aktywności z liczbą oraz czasem
posiadanych przez Członka Klubu Akcji.
Przychód – przychód dywidendowy, o którym mowa w art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. z dnia 27 lipca 2020 r., Dz.U. z 2020
r. poz. 1426 ze zm.).
Punkt Kontaktowy Organizatora – punkt obsługi Członków Klubu, który pod
wskazanymi numerami telefonów, adresami e-mail lub adresami korespondencyjnymi
udziela informacji o działalności klubu.
Record Date – dzień (godz. 0:00), na który Kandydat musi posiadać wymagane Akcje, aby
przystąpić do Klubu, a Członek Klubu musi posiadać wymagane Akcje, aby utrzymać
członkostwo w Klubie. Przez dzień posiadania wymaganych Akcji należy rozumieć dzień
dokonania rozrachunku przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (T+2).
Regulamin – niniejszy dokument w brzmieniu każdorazowo obowiązującym, określający
warunki członkostwa w Klubie oraz warunki uzyskania Benefitów, który Kandydaci
akceptują zgłaszając chęć udziału w Klubie za pośrednictwem Formularza.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119, s. 1).

1.22. Strona Internetowa – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.unimot.pl,
zawierający m.in. aktualne informacje o Klubie, Regulamin, Katalog Benefitów oraz listę
Domów Maklerskich Współpracujących, a także dostęp do aplikacji webowej z systemem
logowania, umożliwiającej m.in. aktywowanie Benefitów i zmianę danych.
1.23. UNIMOT S.A. lub Organizator – UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, ul.
Świerklańska 2A (47-120 Zawadzkie), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego
przez Sąd Rejonowy w Opolu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000382244, NIP: 7561967341, kapitał zakładowy w wysokości
8 197 818,00 zł, wpłacony w całości.
1.24. Upoważnienie dla Domu Maklerskiego Współpracującego – upoważnienie składane w
ramach Formularza przez Kandydata, upoważniające Dom Maklerski Współpracujący
prowadzący na jego rzecz rachunki papierów wartościowych do przekazywania do UNIMOT
S.A. jego danych osobowych oraz informacji potwierdzającej stan posiadania Akcji na
prowadzonych na jego rzecz rachunkach papierów wartościowych, stanowiących tajemnicę
zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami
finansowymi.
II.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.
2.

Zasięg terytorialny Klubu jest ograniczony do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
Organizatorem Klubu jest UNIMOT S.A. Głównym fundatorem Benefitów jest UNIMOT S.A.
oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Organizatora.
Propozycja członkostwa w Klubie jest skierowana do Akcjonariuszy spełniających wymogi, o
których mowa w Rozdziale III Regulaminu.
Akcjonariusze, których akcje są zdeponowane w Domu Maklerskim Współpracującym zgłaszają
chęć członkostwa w Klubie poprzez złożenie Formularza w Domu Maklerskim Współpracującym,
pozostali Akcjonariusze zgłaszają chęć członkostwa w Klubie bezpośrednio do Organizatora.
Formularz może złożyć każdy Akcjonariusz posiadający rachunek papierów wartościowych w
Domu Maklerskim, z zastrzeżeniem Rozdziału III pkt 11 Regulaminu.
Record Date – dla zgłoszenia złożonego do 14 (czternastego) dnia miesiąca, przez Record Date
należy rozumieć 1 (pierwszy) dzień miesiąca, w którym zgłoszenie chęci członkostwa w Klubie
zostało złożone. Dla zgłoszenia złożonego po 14 (czternastym) dniu miesiąca, przez Record Date
należy rozumieć 1 (pierwszy) dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym zgłoszenie
zostało złożone.
Złożenie Formularza przez Akcjonariusza jest równoznaczne z deklaracją chęci przystąpienia do
Klubu oraz akceptacją Regulaminu, w tym Celu Klubu.

3.
4.

5.
6.

7.

III. ZASADY CZŁONKOSTWA W KLUBIE
1.
2.

3.

4.

Członkostwo w Klubie jest dobrowolne i nieodpłatne.
Członkiem Klubu może zostać każdy Kandydat, z zastrzeżeniem pkt 12 oraz pkt 15 poniżej, który
spełnia łącznie następujące warunki:
2.1. posiada akcje Unimot S.A. zdeponowane na rachunku papierów wartościowych w Domu
Maklerskim na Record Date;
2.2. jest osobą pełnoletnią i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2.3. posiada adres korespondencyjny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
cudzoziemiec posiadający taki adres;
2.4. prawidłowo wypełni i złoży Formularz, z zastrzeżeniem pkt 2.5. poniżej;
2.5. potwierdzi, że jest Akcjonariuszem, który posiada przez okres co najmniej 6 (sześciu)
pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających Record Date, co najmniej 100 Akcji
UNIMOT S.A., na zasadzie własności lub współwłasności łącznej, w jeden z następujących
sposobów:
2.5.1. Akcjonariusz posiadający akcje w Domu Maklerskim Współpracującym – wypełnia
Formularz zawierający Upoważnienie dla Domu Maklerskiego Współpracującego i
zgodę na cykliczne przesyłanie potwierdzenia stanu i czasu posiadania Akcji – przy
czym dla utrzymania członkostwa w Klubie nie jest konieczne ponowne składanie
Formularza;
2.5.2. Akcjonariusz posiadający akcje w innym Domu Maklerskim niż Dom Maklerski
Współpracujący – dostarcza we własnym zakresie do UNIMOT S.A. wypełniony
Formularz i dokument należycie sporządzony i autoryzowany przez Dom Maklerski
inny niż Dom Maklerski Współpracujący, pozwalający Organizatorowi w sposób
jednoznaczny i niewątpliwy na formalne zweryfikowanie i potwierdzenie stanu i czasu
posiadania Akcji, kwalifikującego Kandydata do jednego z Poziomów Członkostwa,
określonych w pkt 6 poniżej – przy czym dla utrzymania członkostwa w Klubie
Akcjonariusz musi cyklicznie – co 6 (sześć) miesięcy – składać dokument
potwierdzający dalsze posiadanie Akcji;
2.6. zapozna się i zaakceptuje udostępniony publicznie Regulamin, w tym zasady przetwarzania
danych osobowych Członka Klubu.
Kandydat, po pozytywnej weryfikacji przez Organizatora spełnienia wszystkich warunków
określonych w pkt 2 powyżej, staje się Członkiem Klubu ze skutkiem od pierwszego dnia kolejnego
miesiąca następującego po miesiącu, w którym przypadał Record Date i tym samym uzyskuje prawo
do Benefitów.
Ostatecznej weryfikacji spełnienia przez Kandydata warunków członkostwa w Klubie oraz
warunków kontynuowania członkostwa w Klubie dokonuje Organizator. W przypadku zgłoszenia
chęci członkostwa w Klubie za pośrednictwem Domu Maklerskiego Współpracującego, wstępnej
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weryfikacji spełnienia przez Kandydata warunków członkostwa w Klubie dokonuje Dom
Maklerski Współpracujący.
Po uzyskaniu członkostwa w Klubie, Członek Klubu uzyska dostęp do sekcji logowania znajdującej
się na Stronie Internetowej oraz zostanie mu przydzielony indywidualny numer identyfikacyjny
Członka Klubu (ID). Strona Internetowa zawiera m.in. informacje o Poziomie Członkostwa, a
także jest kanałem pozwalającym na wybór i aktywację Benefitów. Organizator zastrzega
możliwość czasowej niedostępności Strony Internetowej lub systemów informatycznych służących
do obsługi Klubu w całości lub w części ich funkcjonalności, w celu przeprowadzenia niezbędnych
czynności serwisowych, w niezbędnym zakresie. UNIMOT S.A. w miarę możliwości poinformuje
Członków Klubu z odpowiednim wyprzedzeniem o planowanych pracach serwisowych poprzez
ogłoszenie na Stronie Internetowej lub w korespondencji e-mailowej.
Klub przewiduje Poziomy Członkostwa uzależnione od liczby oraz czasu posiadania Akcji przez
Członka Klubu:
6.1. poziom „Red+” – posiadanie co najmniej 100 Akcji przez okres co najmniej 6 (sześć)
pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio Record Date;
6.2. poziom „Silver+” – posiadanie co najmniej 500 Akcji przez okres co najmniej 12 (dwanaście)
pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio Record Date;
6.3. poziom „VIP+” – posiadanie co najmniej 2 000 Akcji przez okres co najmniej 24
(dwadzieścia cztery) pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio
Record Date.
Członkostwo w Klubie przysługuje Członkowi Klubu przez okres 6 miesięcy od uzyskania statusu
Członka Klubu. Przedłużenie członkostwa w Klubie następuje automatycznie po spełnieniu
warunków pkt 2.5. powyżej w ramach kolejnej weryfikacji, która przypada na Record Date, który
następuje 6 miesięcy po Record Date, na który odbyła się poprzednia weryfikacja, z zastrzeżeniem
pkt 8 poniżej.
Członek Klubu, który uzyskał członkostwo na podstawie Formularza złożonego bezpośrednio
Organizatorowi, w celu utrzymania członkostwa w Klubie zobowiązany jest we własnym zakresie
do cyklicznego – co 6 (sześć) miesięcy – dostarczania do UNIMOT S.A. dokumentu, o którym
mowa w pkt 2.5.1. Regulaminu, pozwalającego Organizatorowi w sposób jednoznaczny i
niewątpliwy na formalne zweryfikowanie i potwierdzenie stanu i okresu posiadania Akcji przez
Członka Klubu przez kolejny okres uprawniający do członkostwa w Klubie. Członek Klubu może
dokonać potwierdzenia stanu posiadania Akcji, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, za
pośrednictwem systemu logowania udostępnionego w aplikacji webowej na Stronie Internetowej.
Członek Klubu, który przestanie spełniać warunki określone w pkt 2.5. powyżej, traci
automatycznie status Członka Klubu z chwilą stwierdzenia przez Organizatora powyższej
okoliczności w ramach przeprowadzonej weryfikacji.
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Członek Klubu, w zależności od decyzji Organizatora może zostać pozbawiony trwale lub czasowo
członkostwa w Klubie lub prawa do określonego Benefitu w przypadku rażącego naruszenia przez
niego postanowień Regulaminu lub zasad uczciwości.
Akcjonariusz, o którym mowa w pkt 9 powyżej, może ponownie uzyskać status Członka Klubu
lub prawo do Benefitu, jeżeli będzie spełniać warunki określone w pkt 2.5. powyżej w ramach
kolejnej weryfikacji w Record Date. Akcjonariusz, o którym mowa w pkt 10 powyżej może
ponownie uzyskać status Członka Klubu lub prawo do Benefitu, jeżeli będzie spełniać warunki
określone w pkt 2.5. powyżej oraz nie został trwale pozbawiony członkostwa w Klubie.
Przywrócenie statusu Członka Klubu lub prawa do określonego Benefitu dla Akcjonariusza, o
którym mowa w pkt 10 powyżej, w zależności od decyzji Organizatora, może nastąpić podczas
najbliższej lub jednej z kolejnych weryfikacji w Record Date.
Liczba Akcjonariuszy mogących uzyskać członkostwo w Klubie jest nieograniczona, jednakże
każdy z Akcjonariuszy może posiadać tylko jedno aktywne zgłoszenie członkostwa w Klubie i
jedno ID Członka Klubu. W przypadku złożenia przez Akcjonariusza więcej niż jednego
Formularza, podstawę uzyskania członkostwa w Klubie będzie stanowiło pierwsze prawidłowo
dokonane i aktywne w chwili weryfikacji zgłoszenie, z zastrzeżeniem zdania następnego.
Członkowi Klubu zostanie przypisany najwyższy Poziom Członkostwa, jaki wynika z danych
przesłanych przez wszystkie Domy Maklerskie Współpracujące, w których Formularz został
złożony. W przypadkach spornych lub niejasnych, Organizator zastrzega sobie prawo kontaktu w
tej sprawie bezpośrednio z Akcjonariuszem i wspólne uzgodnienie, który Formularz zostanie
potraktowany jako wiążący. Akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych
przez kilka różnych Domów Maklerskich nie podlegają sumowaniu. W przypadku wspólności
łącznej Akcji, Członkiem Klubu może stać się wyłącznie ten Akcjonariusz, który pierwszy złoży
Formularz i spełni pozostałe wymagania określone w pkt 2 powyżej, przy czym podstawę uzyskania
członkostwa w Klubie i ustalenia Poziomu Członkostwa będzie stanowiła liczba wszystkich Akcji
zapisanych na takich rachunkach papierów wartościowych.
Członek Klubu może realizować Benefity tylko jako osoba fizyczna na potrzeby osobiste
niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Złożenie przez Kandydata Formularza i
udokumentowanie stanu posiadania Akcji w sposób określony w pkt 2.5. powyżej, jest
równoznaczne z:
13.1. zgłoszeniem członkostwa w Klubie;
13.2. akceptacją przez Kandydata Regulaminu w całości;
13.3. zobowiązaniem Kandydata do przestrzegania określonych w Regulaminie zasad;
13.4. potwierdzeniem przez Kandydata, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do
zgłoszenia udziału w Klubie, o których mowa w pkt 2 powyżej;
13.5. upoważnieniem Organizatora do weryfikacji stanu posiadania Akcji na rachunku papierów
wartościowych w Domu Maklerskim oraz do przyznawania i odbierania Członkostwa w
Klubie oraz prawa do Benefitu;

14.

15.

16.

13.6. upoważnieniem Domu Maklerskiego Współpracującego do udostępnienia Organizatorowi
danych osobowych oraz informacji objętych tajemnica zawodową, zgodnie z pkt 14 poniżej.
W ramach złożenia Upoważnienia dla Domu Maklerskiego Współpracującego, Kandydat
upoważnia Dom Maklerski Współpracujący prowadzący na jego rzecz rachunek/rachunki
papierów wartościowych do udostępnienia UNIMOT S.A. informacji stanowiących tajemnicę
zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j.
z dnia 9 grudnia 2019 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 89 ze zm.) oraz danych osobowych Akcjonariusza w
zakresie określonym w Formularzu, w tym oświadczenie o miejscu zamieszkania dla celów
podatkowych, kod Domu Maklerskiego oraz informacja o spełnieniu warunków, o którym mowa
w Rozdziale III pkt 2.5. Regulaminu.
Podanie bezpośrednio przez Kandydata informacji Organizatorowi lub udzielenie Upoważnienia
dla Domu Maklerskiego Współpracującego do przekazania Organizatorowi informacji, o których
mowa w pkt 2.5. powyżej, jest dobrowolne lecz niezbędne do zgłoszenia członkostwa w Klubie.
Niepodanie tak określonych informacji lub nieudzielenie Upoważnienia dla Domu Maklerskiego
Współpracującego z Organizatorem uniemożliwi przystąpienie do Klubu i uzyskanie prawa do
Benefitów.
Akcjonariusz bierze udział w Klubie na własną odpowiedzialność, w szczególności Organizator
nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub mieniu powstałe w związku z
udziałem Akcjonariusza w Klubie, chyba że taka odpowiedzialność Organizatora pozostaje w
bezpośrednim związku przyczynowym pomiędzy szkodą Członka Klubu a zawinionym działaniem
lub zaniechaniem Organizatora w związku z funkcjonowaniem Klubu.

IV.

CZŁONKOSTWO W KLUBIE

1.

Organizator oświadcza, że w ramach Aktywności w okresie członkostwa może wysyłać do
Członków Klubu wiadomości lub przedmioty pod adresy korespondencyjne i e-mailowe wskazane
przez Członka Klubu w Formularzu.
Członkostwo w Klubie zakłada przyznawanie Członkom Klubu Benefitów służących do realizacji
Celu Klubu.
Organizator określa w Katalogu Benefity przysługujące Członkom Klubu w Czasie
Obowiązywania Katalogu w zależności od Poziomu Członkostwa, o którym mowa w Rozdziale
III pkt 6 Regulaminu.
Katalog Benefitów wraz z ich warunkami przyznawania będzie ogłaszany przez Organizatora na
okres 1 (jednego) roku lub inny okres wskazany przez Organizatora w Katalogu Benefitów. Po tym
okresie Katalog Benefitów przestaje obowiązywać.
Organizator ogłasza i publikuje Katalog Benefitów na dany Czas Obowiązywania Katalogu
Benefitów w postaci nowej treści Załącznika nr 1 do Regulaminu.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.
12.

13.

14.

Benefity nie łączą się z innymi promocjami, wyprzedażami i obniżkami cen na towary lub usługi
oferowane przez Organizatora lub Partnera. W przypadku, gdy w dacie dokonywania zakupu przez
Członka Klubu obowiązywała promocja, wyprzedaż, obniżka, czy innego rodzaju szczególne
zasady ustalania ceny towaru lub usługi, Członek Klubu ma prawo wybrać, czy skorzysta z
Benefitu, czy też z promocji, wyprzedaży, obniżki lub innego rodzaju szczególnych zasady ustalania
ceny towaru lub usługi obowiązującej u Organizatora lub Partnera.
Brak ogłoszenia i publikacji Katalogu Benefitów w terminie, o którym mowa w pkt 5 powyżej
oznacza, że Organizator odstąpił od ich ogłoszenia bez podawania przyczyny.
Członkowi Klubu nie przysługuje roszczenie o ogłoszenie Katalogu Benefitów.
Niezależnie od Benefitów ujętych w obowiązującym w danym okresie Katalogu Benefitów,
Organizator może oferować Członkom Klubu skorzystanie z dodatkowych Benefitów lub
Aktywności, nieujętych w Katalogu Benefitów.
Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia Członka Klubu z członkostwa w Klubie, bądź
do wstrzymania lub odmowy przyznania Benefitu Członkowi Klubu, w odniesieniu do którego
zachodzi uzasadnione podejrzenie dokonywania manipulacji danymi lub przekazywania
nieprawdziwych informacji. Nadto, Organizator może wykluczyć Członka Klubu z członkostwa w
Klubie, bądź wstrzymać lub odmówić przyznania Benefitu Członkowi Klubu w razie powzięcia
wiedzy o niestosowaniu się przez niego w związku z członkostwem w Klubie do przepisów o
charakterze powszechnie obowiązującym lub do postanowień Regulaminu.
Czas obowiązywania oraz warunki skorzystania z poszczególnych Benefitów określone są w
Katalogu Benefitów.
Członek Klubu może stracić prawo do danego Benefitu, jeżeli:
12.1. przekaże Organizatorowi lub Domowi Maklerskiemu Współpracującemu nieprawdziwe
dane, jeżeli dane te są wymagane zgodnie z Regulaminem;
12.2. nie przekaże Organizatorowi danych niezbędnych do przekazania danego Benefitu;
12.3. nie dopełni obowiązków przewidzianych w Regulaminie;
12.4. naruszy postanowienia Regulaminu lub zasady uczciwości;
12.5. w innych wypadkach określonych w Regulaminie;
12.6. swoim działaniem związanym z członkostwem w Klubie lub wypowiedziami naruszył dobre
imię Organizatora, Domu Maklerskiego Współpracującego bądź Partnera lub bezwzględnie
obowiązujące przepisy prawa;
12.7. nie wyrazi odpowiednich zgód lub nie spełni dodatkowych warunków wymaganych do
skorzystania z Benefitu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przyznania i przekazania Benefitu lub
przekazania informacji o wykonaniu Aktywności Członkowi Klubu z przyczyn niezależnych od
Organizatora np. podania błędnych danych kontaktowych przez Członka Klubu.
Utrata przez Członka Klubu prawa do Benefitu wskutek utraty statusu Członka Klubu w
rozumieniu Rozdziału III pkt 8 lub prawa do danego Benefitu, w rozumieniu pkt 12 lub 13

15.

powyżej, oznacza, że osoba taka nie może się ubiegać o przyznanie Benefitu i nie przysługują jej
żadne roszczenia z tego tytułu wobec Organizatora ani Partnera.
Członek Klubu zobowiązuje się do niezwłocznego informowania UNIMOT S.A. (w przypadku
złożenia Formularza bezpośrednio u Organizatora) lub Domu Maklerskiego Współpracującego (w
przypadku złożenia Formularza za pośrednictwem tego podmiotu) o każdej zmianie danych
podanych w Formularzu. Zmiany danych u Organizatora można dokonać na Stronie Internetowej
po zalogowaniu w aplikacji webowej, a w Domu Maklerskim Współpracującym, w sposób
określony przez ten podmiot. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za
jakiekolwiek następstwa niedopełnienia powyższego obowiązku z przyczyn leżących po stronie
Członka Klubu.

V.

ODSTĄPIENIE OD CZŁONKOSTWA W KLUBIE

1.

Członek Klubu może odstąpić od członkostwa w Klubie w terminie 14 (czternaście) dni od dnia,
w którym zgodnie z Regulaminem stał się Członkiem Klubu, bez podania przyczyny.
Oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w szczególności w formie elektronicznej lub w
formie pisemnej bezpośrednio Organizatorowi a, w przypadku zgłoszenia członkostwa w Klubie
za pośrednictwem Domu Maklerskiego Współpracującego, temu Domowi Maklerskiemu
Współpracującemu, w sposób właściwy dla składania dyspozycji w tym Domu Maklerskim
Współpracującym. Oświadczenie o odstąpieniu musi być złożone w miejscu złożenia Formularza.
W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Członek Klubu może posłużyć się formularzem
stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. W przypadku odstąpienia przez Członka Klubu od umowy
członkostwa w Klubie, umowę uważa się za niezawartą.

2.

3.

VI.

REZYGNACJA Z CZŁONKOSTWA W KLUBIE

1.

Członek Klubu ma prawo, w dowolnym momencie i bez podania przyczyny, zrezygnować z
członkostwa w Klubie. W szczególności Członek Klubu może dokonać rezygnacji poprzez
złożenie oświadczenia w formie elektronicznej lub w formie pisemnej bezpośrednio
Organizatorowi, a w przypadku zgłoszenia członkostwa w Klubie za pośrednictwem Domu
Maklerskiego Współpracującego – temu Domowi Maklerskiemu Współpracującemu, w sposób
właściwy dla składania dyspozycji w tym Domu Maklerskim Współpracującym.
Oświadczenie o rezygnacji musi być złożone w miejscu złożenia Formularza. Wygaśniecie
członkostwa w Klubie nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni od dnia otrzymania przez
Organizatora rezygnacji. W celu zgłoszenia rezygnacji z członkostwa w Klubie, Członek Klubu
może posłużyć się formularzem stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu. Rezygnacja z
członkostwa w Klubie ma skutki wskazane w Regulaminie.

2.

3.

Niezwłocznie po stwierdzeniu przez Organizatora skutecznej rezygnacji z członkostwa w Klubie,
dostęp do aplikacji webowej na Stronie Internetowej zostanie zablokowany, a Organizator usunie
dane osobowe Członka Klubu niezwłocznie po wygaśnięciu wzajemnych roszczeń, zgodnie z
postanowieniami Rozdziału IX pkt 6 Regulaminu.

VII. WYGAŚNIĘCIE CZŁONKOSTWA W KLUBIE
1.

2.
3.

Członkostwo w Klubie wygasa:
1.1. automatycznie z chwilą stwierdzenia w ramach weryfikacji przez Organizatora, że Członek
Klubu przestał spełniać wymóg, o którym mowa w Rozdziale III pkt 2.5. Regulaminu,
1.2. z chwilą złożenia rezygnacji z członkostwa w Klubie przez Członka Klubu w sposób
określony w Rozdziale VI Regulaminu lub
1.3. z chwilą odwołania Upoważnienia dla Domu Maklerskiego Współpracującego, z
uwzględnieniem pkt 3 poniżej.
W przypadku odstąpienia od członkostwa w Klubie przez Członka Klubu w sposób określony w
Rozdziale V Regulaminu, umowę na członkostwo w Klubie uważa się za niezawartą.
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa ewentualnego
nieodwołania Upoważnienia dla Domu Maklerskiego Współpracującego, z przyczyn leżących po
stronie Członka Klubu.

VIII. OPODATKOWANIE BENEFITÓW
1.
2.
3.

W przypadku, gdy Benefit jest Przychodem, Organizator zapewnia środki na zapłatę Podatku.
Środki, o których mowa w pkt 1 powyżej są wpłacane przez Organizatora jako płatnika tytułem
Podatku do właściwego urzędu skarbowego i rozliczane w odpowiedniej deklaracji podatkowej.
Rezydenci podatkowi innych krajów niż Polska mogą być zobowiązani do odpowiedniego
rozliczenia podatków od Benefitów w swoim kraju zamieszkania. Organizator nie bierze
odpowiedzialności za rozliczenie podatków w kraju rezydencji innym niż Polska.

IX.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.

Administratorem danych osobowych Kandydata/Członka Klubu jest Organizator: UNIMOT S.A.
z siedzibą w Zawadzkiem, ul. Świerklańska 2A (47-120 Zawadzkie), wpisana do rejestru
przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000382244, NIP: 7561967341, kontakt we
wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: odo1@unimot.pl.
Warunkiem członkostwa w Klubie jest dokonanie przez Akcjonariusza prawidłowego zgłoszenia
za pośrednictwem Formularza, co skutkuje uzyskaniem statusu Kandydata. Akcjonariusz

2.

3.

4.

5.

dokonując za pośrednictwem Formularza zgłoszenia członkostwa w Klubie oświadcza, że
zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść, w tym zasady przetwarzania jego danych
osobowych określone w niniejszym Rozdziale IX. Regulaminu oraz, że przystępując do Klubu
zgadza się na członkostwo w Klubie i na zasadach określonych w Regulaminie uzyskuje status
Członka Klubu.
Akcjonariusz przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2
powyżej jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości wykonania umowy
i uzyskania statusu Kandydata, a następnie członkostwa w Klubie.
Dane osobowe Kandydata/Członka Klubu będą przetwarzane:
4.1. w celu wykonania umowy polegającej na zorganizowaniu i realizacji Klubu przez
Organizatora, na zasadach określonych w Regulaminie (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO);
4.2. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu
rachunkowości (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
4.3. w celach statystycznych i archiwalnych Organizatora będących realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
4.4. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na ewentualnym
ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, (podstawa prawna z
art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
4.5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na marketingu
bezpośrednim (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
4.6. w przypadku wyrażenia przez Kandydata/Członka Klubu dodatkowej dobrowolnej zgody
na przesyłanie informacji handlowych (w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.), Organizator
może przekazywać Kandydatowi/Członkowi Klubu informacje handlowe dotyczące
UNIMOT S.A. i jego podmiotów zależnych, z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany w
Formularzu adres e-mail lub numer telefonu;
4.7. w przypadku wyrażenia przez Kandydata/Członka Klubu dodatkowej dobrowolnej zgody,
Organizator będzie mógł używać telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i
automatycznych systemów wywołujących (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r.
Prawo telekomunikacyjne t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.) dla celów marketingu
bezpośredniego dotyczącego UNIMOT S.A. i jego podmiotów zależnych, w szczególności
na podany w Formularzu adres e-mail lub numer telefonu.
Odbiorcami danych osobowych Kandydata/Członka Klubu mogą być właściwe organy
administracji publicznej oraz podmioty trzecie współpracujące z Organizatorem w zakresie
niezbędnej obsługi i realizacji Klubu:

6.

7.
8.

9.

5.1. inni administratorzy, którzy przetwarzają udostępnione przez Organizatora dane osobowe
we własnym imieniu:
5.1.1. podmioty świadczące usługi pocztowe lub usługi kurierskie związane z obsługą Klubu;
5.1.2. inne podmioty, dla których do świadczenia Benefitów lub innej współpracy przy
Klubie, konieczne jest administrowanie danymi osobowymi Członka Klubu;
5.2. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Organizatora:
5.2.1. Partnerzy Klubu lub inne podmioty współpracujące przy Klubie, gdy jest to niezbędne
do realizacji celów określonych w Regulaminie;
5.2.2. podmioty świadczące usługi związane z obsługą Klubu, gdy jest to niezbędne do
realizacji celów określonych w Regulaminie;
5.2.3. podmioty realizujące obsługę księgową i doradcy prawni;
5.2.4. dostawcy systemów informatycznych i usług IT (w tym firmy hostingowe, serwisowe,
programistyczne).
Dane osobowe Kandydata/Członka Klubu będą przetwarzane przez okres:
6.1. dane osobowe Członka Klubu, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych
wyłącznie dla potrzeb członkostwa w Klubie będą przetwarzane przez okres obowiązywania
umowy pomiędzy Członkiem Klubu a UNIMOT S.A. na członkostwo w Klubie, a także do
czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy do czasu upływu
ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z ww. umowy oraz z zastrzeżeniem
właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
6.2. do momentu złożenia sprzeciwu – w przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie
uzasadnionego interesu Organizatora;
6.3. dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na przesyłanie informacji
handlowych lub dla celów marketingu bezpośredniego będą przetwarzane do czasu
wycofania udzielonej zgody – zgoda może być w każdej chwili odwołana, z zastrzeżeniem,
że dyspozycja ta nie będzie miała wpływu na działania i zgodność z prawem przetwarzania
danych, których dokonano w oparciu o wcześniej wyrażoną zgodę.
Dane osobowe Kandydata/Członka Klubu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani
organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
W oparciu o dane osobowe Kandydatów/Członków Klubu, Organizator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu
RODO.
W odniesieniu do przekazanych Organizatorowi danych osobowych, Kandydatowi/Członkowi
Klubu przysługuje prawo do:
9.1. dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, uzyskania kopii
danych, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania;
9.2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Organizatora;

9.3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Członek Klubu
uzna, że Organizator, podczas przetwarzania danych osobowych naruszył przepisy RODO
lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Realizacja praw Kandydata/Członka Klubu odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku
pod adres Organizatora określony w pkt 1 powyżej.
X.

REKLAMACJE

1.

Reklamacje związane ze sposobem funkcjonowania Klubu będą przyjmowane w formie pisemnej
lub w formie elektronicznej w Punkcie Kontaktowym Organizatora.
Reklamacje mogą być złożone jedynie przez Członków Klubu. Reklamacja powinna zawierać
dokładny opis i powód reklamacji, a także dane identyfikujące Członka Klubu pozwalające na
poinformowanie o sposobie rozpoznania reklamacji przez Organizatora (w szczególności imię,
nazwisko, adres korespondencyjny).
Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 14 (czternaście) dni od daty ich otrzymania. O
wyniku postępowania reklamacyjnego Członkowie Klubu będą powiadamiani niezwłocznie po ich
rozpatrzeniu.
Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Członkowi Klubu przysługuje prawo do
dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń we właściwym sądzie powszechnym.
Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora, z zastrzeżeniem pkt 4
powyżej, są ostateczne.

2.

3.

4.
5.

XI.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.

Członkostwo w Klubie zobowiązuje Członka Klubu do przestrzegania Regulaminu. Regulamin
pozostaje do wglądu na Stronie Internetowej.
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe
funkcjonowanie Klubu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w
szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań lub zaniechań Członków
Klubu oraz osób trzecich (w szczególności Poczty Polskiej, firm kurierskich, operatorów sieci
Internet, organizatorów zewnętrznych Benefitów lub Aktywności), na których powstanie nie miał
wpływu.

2.

3.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Klubu wiążące Członków Klubu i
Organizatora.
2.
Zastosowane w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im zgodnie z
definicjami określonymi w Rozdziale I Regulaminu.
3.
Organizator nie jest odpowiedzialny za niedostępność Klubu wskutek niezależnych od niego
problemów z przesyłaniem danych lub uzyskiwaniem z Domów Maklerskich lub od Członków
Klubu zaświadczeń dokumentujących stan posiadanych Akcji przez Członka Klubu, ani też nie
gwarantuje, że strony sieci Internet będą wolne od zakłóceń lub błędów. Organizator nie bierze
odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub uszkodzenia podczas lub po transmisji z
przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności.
4.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody w
komunikacji z Członkami Klubu wynikające z przyczyn od niego niezależnych.
5.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu z ważnej przyczyny lub
oczywistej omyłki w treści Regulaminu, a także w przypadku gdy proponowane zmiany będą
korzystniejsze dla Członka Klubu.
6.
Organizator poinformuje Członków Klubu poprzez Stronę Internetową lub w korespondencji emailowej o zmianach Regulaminu, które wprowadzane będą poprzez udostępnienie zmienionej
treści Regulaminu na Stronie Internetowej, wraz z odpowiednim ogłoszeniem, co najmniej na 1
(jeden) miesiąc przed terminem wejścia w życie zmiany Regulaminu. Członek Klubu jest związany
zmienioną treścią Regulaminu, jeżeli przed dniem wejścia w życie jego zmian nie zrezygnuje z
członkostwa w Klubie. Rezygnacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, należy dokonać w
sposób określony w Rozdziale VI Regulaminu.
7.
Z zastrzeżeniem postanowień pkt 6 powyżej, Organizator zastrzega sobie prawo do modyfikacji,
unieważnienia lub zakończenia istnienia Klubu, w każdym czasie bez podania przyczyny. W
szczególności Organizator może zakończyć istnienie Klubu, jeśli nie ma gwarancji, że
funkcjonowanie Klubu odbywa się w sposób uczciwy lub prawidłowy, np. z powodów
technicznych.
8.
Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:
8.1. Załącznik nr 1 – Katalog Benefitów;
8.2. Załącznik nr 2 – wzór Formularza Rejestracyjnego;
8.3. Załącznik nr 3 – wzór formularza odstąpienia od/rezygnacji z członkostwa w Klubie.
9.
Zmiana treści Załącznika nr 1 do Regulaminu, w sposób określony w Rozdziale IV pkt 4 i 5
Regulaminu, nie stanowi zmiany Regulaminu, o której mowa w pkt 5, 6, i 7 powyżej. Zmiana treści
Załącznika nr 2 lub Załącznika nr 3 nie stanowi zmiany Regulaminu, o której mowa w pkt 5, 6,
i 7 powyżej. Organizator ogłasza nową treść Załączników do Regulaminu w sposób określony w
Regulaminie.
10. Regulamin wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2021 r.

Załącznik nr 1 do Regulaminu programu „UNIMOT KLUB+”

Katalog Benefitów dla członków programu lojalnościowego dla akcjonariuszy
UNIMOT S.A. „UNIMOT Klub+” na 2021 rok
Wszystkie zwroty pisane w Katalogu wielką literą, o ile w jego treści nie wskazano inaczej, mają znaczenie
nadane im w Regulaminie programu lojalnościowego dla akcjonariuszy UNIMOT S.A. ustanowionego
pod nazwą „UNIMOT Klub+”.
Benefity są oferowane Członkom UNIMOT Klub+ na zasadach określonych w Regulaminie, w
zależności od Poziomu Członkostwa Członka w trakcie okresu obowiązywania Katalogu Benefitów.
Skorzystanie z Benefitów jest dobrowolne.
Czas obowiązywania Katalogu Benefitów: do 31.12.2021.

Poziom Red+
(co najmniej 100 akcji UNIMOT S.A. przez co najmniej 6 miesięcy)
I. Zniżka na instalację paneli fotowoltaicznych AVIA Solar
1. Szczegóły
1.1.

Członek Klubu otrzymuje zniżkę w wysokości 20% na zakup i instalację znajdujących się
w ofercie Organizatora paneli fotowoltaicznych AVIA Solar.

1.2.

Zniżka może być wykorzystana tylko jeden raz w trakcie trwania członkostwa w Klubie.

1.3.

Zasięg terytorialny obowiązywania Benefitu ograniczony jest do terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4.

Określona w Katalogu Benefitów wartość zniżki jest stała i nie jest uzależniona od miejsca
zainstalowania i parametrów technicznych instalacji.

1.5.

Zniżka nie obejmuje:
a) kosztów poniesionych przez Członka Klubu wynikających z konieczności
przystosowania miejsca do montażu instalacji fotowoltaicznej oraz kosztów
wykonania instalacji wewnętrznej budynku,
b) kosztów uzyskania odpowiednich pozwoleń wynikających z obowiązujących
przepisów prawa,
c) bieżącej obsługi serwisowej oraz konserwacji instalacji.

2. Sposób realizacji
2.1.

W celu skorzystania z Benefitu należy go aktywować po zalogowaniu w aplikacji dla
Członków Klubu pod adresem www.unimotklubplus.pl/logowanie

2.2.

W celu aktywacji Benefitu, Członek Klubu musi wyrazić zgodę na przekazanie przez
Organizatora danych osobowych Członka do spółki zależnej od UNIMOT S.A. –
UNIMOT Energia i Gaz sp. z o.o., oraz na kontakt handlowy ze strony wskazanej spółki.
Wyrażenie wyżej wskazanych zgód jest niezbędne do skorzystania ze zniżki.

2.3.

Po aktywacji Benefitu, przedstawiciel UNIMOT Energia i Gaz sp. z o.o. kontaktuje się z
Członkiem Klubu celem zebrania informacji niezbędnych do przedstawienia oferty i
ustalenia parametrów technicznych oraz szczegółów dotyczących zawarcia i realizacji
odpowiedniej umowy.

2.4.

Aktywacja Benefitu nie powoduje konieczności zawarcia umowy zakupu i montażu
instalacji fotowoltaicznej AVIA Solar.

II. Zniżka na zakup i montaż instalacji zbiornikowej na gaz płynny LPG
1. Szczegóły
1.1.

Członek Klubu otrzymuje zniżkę w wysokości 10% na montaż instalacji i zbiornika oraz
zakup osprzętu zbiornika LPG. Zniżka dotyczy modelu współpracy: „Instalacja w
dzierżawie”.

1.2.

Zniżka może być wykorzystana tylko jeden raz w trakcie trwania członkostwa w Klubie.

1.3.

Zasięg terytorialny obowiązywania Benefitu obejmuje obszar działalności prowadzonej
przez UNIMOT S.A. w zakresie instalacji i obsługi przydomowych instalacji grzewczych
LPG. Zakres terytorialny działalności jest określony na mapie zamieszczonej pod
adresem:
https://www.unimot.pl/dla-klienta-indywidualnego/gaz-plynny/instalacjezbiornikowe/.

1.4.

Określona w Katalogu Benefitów wartość zniżki jest stała i nie jest uzależniona od rodzaju
instalacji zbiornikowej LPG.

1.5.

Zniżka dotyczy osób fizycznych, wyłącznie w zakresie zaspokojenia ich potrzeb
mieszkaniowych. W przypadku uzasadnionego podejrzenia (np. miejsce montażu
instalacji, wielkość instalacji) wykorzystania zniżki do innych celów, w tym do
prowadzonej działalności gospodarczej, zniżka nie będzie przyznana lub może zostać
anulowana.

1.6.

Zniżka nie obejmuje:
a) zbiornika (będzie on dzierżawiony),
b) czynszu należnego za dzierżawę zbiornika LPG,
c) kosztów poniesionych przez Członka Klubu wynikających z zawartej umowy, takich
jak koszty przystosowania terenu do montażu instalacji zbiornikowej LPG, koszty

uzyskania pozwolenia na budowę, koszty zgłoszenia instalacji do Urzędu Dozoru
Technicznego,
d) bieżącej obsługi serwisowej oraz konserwacji urządzenia,
e) ewentualnego odkupu dzierżawionej instalacji po zakończeniu umowy dzierżawy.
2. Sposób realizacji
2.1.

W celu skorzystania z Benefitu należy go aktywować po zalogowaniu w aplikacji dla
Członków Klubu pod adresem www.unimotklubplus.pl/logowanie

2.2.

W celu aktywacji Benefitu, Członek Klubu musi wyrazić zgodę na kontakt handlowy ze
strony Organizatora.

2.3.

Po aktywacji Benefitu, przedstawiciel Organizatora skontaktuje się z Członkiem Klubu
celem zebrania informacji niezbędnych do przedstawienia oferty i ustalenia parametrów
technicznych oraz szczegółów dotyczących zawarcia i realizacji odpowiedniej umowy.

2.4.

Aktywacja Benefitu nie powoduje konieczności zawarcia umowy na montaż instalacji i
zbiornika oraz zakup osprzętu zbiornika LPG.

III. Zniżka na gaz płynny LPG tankowany do instalacji zbiornikowych
1. Szczegóły
1.1.

Członek Klubu otrzymuje zniżkę w wysokości 15% od wartości netto na tankowany do
zbiornika gaz LPG.

1.2.

Zniżka dotyczy wszystkich Członków Klubu bez względu na wcześniejszą współpracę z
UNIMOT S.A. lub innymi dystrybutorami gazu LPG.

1.3.

Zniżka ma charakter ciągły i może być wykorzystana wielokrotnie przez Członka Klubu
w trakcie trwania jego członkostwa w Klubie.

1.4.

Zasięg terytorialny obowiązywania Benefitu obejmuje obszar działalności prowadzonej
przez UNIMOT S.A. w zakresie instalacji i obsługi przydomowych instalacji grzewczych
LPG. Zakres terytorialny działalności jest określony na mapie zamieszczonej pod
adresem:
https://www.unimot.pl/dla-klienta-indywidualnego/gaz-plynny/instalacjezbiornikowe/.

1.5.

Zniżka dotyczy osób fizycznych, wyłącznie do zaspokojenia ich potrzeb mieszkaniowych.
W przypadku powzięcia przez Organizatora uzasadnionego podejrzenia (np. miejsce
montażu instalacji, wielkość instalacji) próby wykorzystania zniżki do innych celów, w
tym do prowadzonej działalności gospodarczej, zniżka nie będzie przyznana lub może
zostać anulowana.

2. Sposób realizacji
2.1.

W celu skorzystania z Benefitu należy go aktywować po zalogowaniu w aplikacji dla
Członków Klubu pod adresem www.unimotklubplus.pl/logowanie

2.2.

W celu aktywacji Benefitu, Członek Klubu musi wyrazić zgodę na kontakt handlowy ze
strony Organizatora.

2.3.

Po aktywacji Benefitu, przedstawiciel Organizatora skontaktuje się z Członkiem Klubu w
celu przedstawienia oferty i potwierdzenia wymaganych przepisami dopuszczeń i zgód na
użytkowanie instalacji gazowej.

2.4.

Aktywacja Benefitu nie powoduje konieczności zakupu gazu LPG, który zostanie
zatankowany do zbiornika.

IV. Zniżka na abonament jednego z partnerskich mediów giełdowych (Partnerzy)
1. Szczegóły
1.1.

Członek Klubu otrzymuje zniżkę na zakup lub przedłużenie abonamentu u jednego z
Partnerów:
a) zniżka w wysokości 35% na zakup e-abonamentu Parkiet.com – w wybranej wersji:
kwartalnej lub rocznej;
b) zniżka w wysokości 35% na zakup abonamentu Stockwatch.pl – w wybranej wersji:
kwartalnej, półrocznej lub rocznej;
c) przedłużenie posiadanego abonamentu w Strefainwestorow.pl – o 20% czasu lub
zakup abonamentu po cenie cennikowej z jednoczesnym przedłużeniem jego czasu
trwania o 20% – w wybranej wersji: kwartalnej, półrocznej lub rocznej.

1.2.

Członek Klubu może wykorzystać tylko jedną zniżkę/przedłużenie, o którym mowa w
pkt 1.1. powyżej – w wybranej przez siebie wersji.

1.3.

Zniżka może zostać wykorzystana przez Członka Klubu raz na 12 miesięcy, z
zastrzeżeniem dostępności Benefitu w kolejnych latach.

1.4.

Po upływie 12 miesięcy od aktywacji Benefitu, Członek Klubu może ponownie go
aktywować w wersji tej samej bądź innej, u tego samego lub innego Partnera.

1.5.

UNIMOT S.A. nie ponosi odpowiedzialności za czasową lub trwałą niedostępność
mediów objętych Benefitem, w całości lub w części ich funkcjonalności, a także za błędy
w funkcjonalności ww. mediów.

2. Sposób realizacji
2.1.

W celu skorzystania z Benefitu należy go aktywować po zalogowaniu w aplikacji dla
Członków Klubu pod adresem www.unimotklubplus.pl/logowanie

2.2.

Po aktywacji Benefitu Członek Klubu otrzymuje kod zniżkowy jednorazowego użytku,
który uprawnia do otrzymania wybranej zniżki.

2.3.

Kody pobrane w danym roku kalendarzowym są ważne do końca tego roku.

2.4.

Członek Klubu, w zależności od wybranego medium, realizuje zniżkę w następujący
sposób:

a) Parkiet.com: zakup wybranej e-prenumeraty poprzez www.e-kiosk.pl z
wykorzystaniem spersonalizowanej strony www.e-kiosk.pl/unimot – zniżka zostanie
naliczona automatycznie po wpisaniu otrzymanego kodu, po czym należy
zmodyfikować koszyk pozostawiając w nim wybraną e-prenumeratę;
b) Stockwatch.pl: zakup wybranego abonamentu poprzez stronę www.stockwatch.pl po
zalogowaniu – zniżka zostanie naliczona automatycznie po wpisaniu otrzymanego
kodu podczas zakupów;
c) Strefainwestorow.pl:
 w przypadku Członków Klubu nieposiadających abonamentu: przedłużenie
wybranego abonamentu o dodatkowy czas nastąpi automatycznie, po
wprowadzeniu otrzymanego kodu w formularzu zakupu abonamentu na stronie
www.strefainwestorow.pl
–
po
zalogowaniu
(https://strefainwestorow.pl/abonament),
 w przypadku Członków Klubu posiadających już abonament: przedłużenie
aktywnego abonamentu o dodatkowy czas nastąpi automatycznie po
wprowadzeniu otrzymanego kodu w formularzu przedłużania abonamentu na
stronie
www.strefainwestorow.pl
–
po
zalogowaniu
(https://strefainwestorow.pl/abonament).
2.5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z
wykorzystaniem otrzymanego kodu na stronach Partnerów. W takim przypadku
informacji i wsparcia udziela bezpośrednio Partner.

V. Zniżka na składkę członkowską w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidulanych
1. Szczegóły
1.1.

Członek Klubu otrzymuje zniżkę w wysokości 35% na składkę członkowską w
Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych na okres 12 miesięcy.

1.2.

Członek Klubu może wykorzystać zniżkę na wybraną wersję członkostwa – podstawową
lub rozszerzoną.

1.3.

Lista korzyści w poszczególnych wersjach członkostwa znajduje się na stronie
www.sii.org.pl.

1.4.

Zniżka może zostać wykorzystana przez Członka Klubu raz na 12 miesięcy, z
zastrzeżeniem obowiązywania Benefitu w kolejnych latach.

1.5.

Po upływie 12 miesięcy od aktywacji Benefitu, Członek Klubu może ponownie go
aktywować w wersji tej samej bądź innej, zastrzeżeniem obowiązywania Benefitu w
kolejnych latach.

1.6.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasową lub trwałą niedostępność, w
całości lub w części, przynależności i funkcjonalności Stowarzyszenia Inwestorów
Indywidualnych.

2. Sposób realizacji
2.1.

W celu skorzystania z Benefitu należy go aktywować po zalogowaniu w aplikacji dla
Członków Klubu pod adresem www.unimotklubplus.pl/logowanie

2.2.

Po aktywacji Benefitu Członek Klubu otrzymuje kod zniżkowy, który uprawnia go do
otrzymania zniżki.

2.3.

Kody pobrane w danym roku kalendarzowym są ważne do końca tego roku.

2.4.

Członek Klubu realizuje zniżkę w trakcie opłacania składki na stronie www.sii.org.pl po
zalogowaniu na swoje konto – zniżka zostanie naliczona automatycznie po wpisaniu
otrzymanego kodu podczas procesu opłacania składki.

2.5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z
wykorzystaniem otrzymanego kodu na stronie www.sii.org.pl. W takim przypadku
informacji i wsparcia udziela bezpośrednio Partner.

VI. Zniżka na udział w Konferencji WallStreet
1. Szczegóły
1.1.

Członek Klubu otrzymuje zniżkę w wysokości 100 zł na udział w Konferencji WallStreet
organizowanej przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

1.2.

Członek Klubu może wykorzystać zniżkę na wybraną wersję udziału w Konferencji
WallStreet – Silver lub Gold.

1.3.

W przypadku, gdyby Konferencja WallStreet odbywała się w wersji on-line, zniżka
obowiązuje na udział zdalny w wydarzeniu.

1.4.

Zniżka naliczana jest od ceny standardowej obowiązującej osoby niebędące członkami
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

1.5.

Zniżka nie obejmuje kosztów przejazdów i noclegów.

1.6.

Zniżka może zostać wykorzystana przez Członka Klubu raz na 12 miesięcy, z
zastrzeżeniem obowiązywania Benefitu w kolejnych latach.

1.7.

Po upływie 12 miesięcy od aktywacji Benefitu, Członek Klubu może ponownie go
aktywować w wersji tej samej bądź innej, z zastrzeżeniem obowiązywania Benefitu w
kolejnych latach.

2. Sposób realizacji
2.1.

W celu skorzystania z Benefitu należy go aktywować po zalogowaniu w aplikacji dla
Członków Klubu pod adresem www.unimotklubplus.pl/logowanie

2.2.

Po aktywacji Benefitu Członek Klubu otrzymuje kod zniżkowy, który uprawnia do
otrzymania zniżki.

2.3.

Kody pobrane w danym roku kalendarzowym są ważne do końca tego roku.

2.4.

Członek Klubu realizuje zniżkę w trakcie rejestracji na Konferencję WallStreet na stronie
wydarzenia – zniżka zostanie naliczona automatycznie po wpisaniu otrzymanego kodu
podczas procesu zakupowego.

2.5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z
wykorzystaniem otrzymanego kodu. W takim przypadku informacji i wsparcia udziela
bezpośrednio Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

Poziom Silver+
(co najmniej 500 akcji UNIMOT S.A. przez co najmniej 12 miesięcy)
Członkowie z poziomu Silver+ otrzymują Benefity z pkt. I-IV obowiązujące na poziomie Red+, zgodnie
z zakresem i na zasadach tam wskazanych, a ponadto Benefity wskazane w pkt VII-IX poniżej.
VII. Bezpłatne członkostwo w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych
1. Szczegóły
1.1.

Członek Klubu otrzymuje możliwość bezpłatnego członkostwa w Stowarzyszeniu
Inwestorów Indywidualnych na poziomie podstawowym na okres 12 miesięcy.

1.2.

Lista korzyści z członkostwa w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych znajduje się
na stronie www.sii.org.pl.

1.3.

Benefit może zostać wykorzystany przez Członka Klubu raz na 12 miesięcy, z
zastrzeżeniem obowiązywania Benefitu w kolejnych latach.

1.4.

Po upływie 12 miesięcy od aktywacji Benefitu, Członek Klubu może go ponownie
aktywować, z zastrzeżeniem obowiązywania Benefitu w kolejnych latach.

1.5.

UNIMOT S.A. nie ponosi odpowiedzialności za czasową lub trwałą niedostępność, w
całości lub w części, przynależności i funkcjonalności Stowarzyszenia Inwestorów
Indywidualnych.

2. Sposób realizacji
2.1.

W celu skorzystania z Benefitu należy go aktywować po zalogowaniu w aplikacji dla
Członków Klubu pod adresem www.unimotklubplus.pl/logowanie

2.2.

Po aktywacji Benefitu Członek Klubu otrzymuje kod zniżkowy, który uprawnia do
rocznego członkostwa w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidulanych bez opłat.

2.3.

Kody pobrane w danym roku kalendarzowym są ważne do końca tego roku.

2.4.

Członek Klubu realizuje Benefit na stronie www.sii.org.pl po zalogowaniu na swoje konto
– bezpłatne członkostwo można aktywować po wpisaniu otrzymanego kodu podczas
procesu zakupowego.

2.5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z
wykorzystaniem otrzymanego kodu na stronie www.sii.org.pl. W takim przypadku
informacji i wsparcia udziela bezpośrednio Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

VIII. Zniżka na udział w Konferencji WallStreet
1. Szczegóły
1.1.

Zniżka w wysokości 150 zł na udział w Konferencji WallStreet organizowanej przez
Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

1.2.

Członek Klubu może wykorzystać zniżkę na wybraną wersję udziału w Konferencji
WallStreet – Silver lub Gold.

1.3.

W przypadku, gdyby Konferencja WallStreet odbywała się w wersji on-line, zniżka
obowiązuje na udział zdalny w wydarzeniu.

1.4.

Zniżka naliczana jest od ceny standardowej obowiązującej osoby niebędące członkami
Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

1.5.

Zniżka nie obejmuje kosztów przejazdów i noclegów.

1.6.

Zniżka może zostać wykorzystana przez Członka Klubu raz na 12 miesięcy, z
zastrzeżeniem obowiązywania Benefitu w kolejnych latach.

1.7.

Po upływie 12 miesięcy od aktywacji Benefitu, Członek Klubu może ponownie go
aktywować w wersji tej samej bądź innej, z zastrzeżeniem obowiązywania Benefitu w
kolejnych latach.

2. Sposób realizacji
2.1.

W celu skorzystania z Benefitu należy go aktywować po zalogowaniu w aplikacji dla
Członków Klubu pod adresem www.unimotklubplus.pl/logowanie

2.2.

Po aktywacji Benefitu Członek Klubu otrzymuje kod zniżkowy, który uprawnia do
otrzymania zniżki.

2.3.

Kody pobrane w danym roku kalendarzowym są ważne do końca tego roku.

2.4.

Członek Klubu realizuje zniżkę w trakcie rejestracji na Konferencję WallStreet na stronie
wydarzenia – zniżka zostanie naliczona automatycznie po wpisaniu otrzymanego kodu
podczas procesu zakupowego.

2.5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z
wykorzystaniem otrzymanego kodu. W takim przypadku informacji i wsparcia udziela
bezpośrednio Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

IX. Zniżki na szkolenia i konferencje o tematyce inwestycyjnej lub okołoinwestycyjnej
1. Szczegóły
1.1.

Członek Klubu na poziomie Silver+ otrzymuje zniżkę na wybrane przez Organizatora
szkolenia lub konferencje o tematyce inwestycyjnej lub okołoinwestycyjnej.

1.2.

Wysokość zniżki będzie ustalana każdorazowo w zależności od kosztów szkolenia bądź
konferencji oraz preferencji Organizatora. Organizator może podjąć decyzję o
sfinansowaniu całego szkolenia lub konferencji, czyli zaoferować zniżkę w wysokości
100%.

1.3.

W przypadku szkoleń stacjonarnych, zniżka nie obejmuje kosztów przejazdów i
noclegów.

1.4.

Informacje o Beneficie będą przekazywane Członkom Klubu na odpowiednim poziomie
członkostwa drogą elektroniczną.

2. Sposób realizacji
2.1.

W celu skorzystania z Benefitu należy go aktywować po zalogowaniu w aplikacji dla
Członków Klubu pod adresem www.unimotklubplus.pl/logowanie

2.2.

Szczegółowe zasady skorzystania z Benefitu będą ustalane indywidualnie dla każdej zniżki
lub każdego sfinansowania szkoleń lub konferencji.

Poziom VIP+
(co najmniej 2000 akcji UNIMOT S.A. przez co najmniej 24 miesiące)
Członkowie z poziomu VIP+ otrzymują:
 Benefity z pkt I-IV obowiązujące na poziomie Red+, zgodnie z zakresem i na zasadach tam
wskazanych,
 Benefit z pkt IX obowiązujący na poziomie Silver+, zgodnie z zakresem i na zasadach tam
wskazanych,
a ponadto Benefity wskazane w pkt X-XII poniżej.
X. Bezpłatne członkostwo w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych
1. Szczegóły
1.1.

Benefit dotyczy członkostwa w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych na poziomie
rozszerzonym na okres 12 miesięcy.

1.2.

Lista korzyści z członkostwa w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych znajduje się
na stronie www.sii.org.pl.

1.3.

Benefit może zostać wykorzystany przez Członka Klubu raz na 12 miesięcy, z
zastrzeżeniem obowiązywania Benefitu w kolejnych latach.

1.4.

Po upłynięciu 12 miesięcy od aktywacji Benefitu, Członek Klubu może go ponownie
aktywować, z zastrzeżeniem obowiązywania Benefitu w kolejnych latach.

1.5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasową lub trwałą niedostępność, w
całości lub w części, przynależności i funkcjonalności Stowarzyszenia Inwestorów
Indywidualnych.

2. Sposób realizacji
2.1.

W celu skorzystania z Benefitu należy go aktywować po zalogowaniu w aplikacji dla
Członków Klubu pod adresem www.unimotklubplus.pl/logowanie

2.2.

Po aktywacji Benefitu, Członek Klubu otrzymuje kod zniżkowy, który uprawnia do
rocznego członkostwa w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidulanych bez opłat.

2.3.

Kody pobrane w danym roku kalendarzowym są ważne do końca tego roku.

2.4.

Członek Klubu realizuje Benefit na stronie www.sii.org.pl po zalogowaniu na swoje konto
– bezpłatne członkostwo można aktywować po wpisaniu otrzymanego kodu podczas
procesu zakupowego.

2.5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z
wykorzystaniem otrzymanego kodu na stronie www.sii.org.pl. W takim przypadku
informacji i wsparcia udziela bezpośrednio Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

XI. Bezpłatny udział w Konferencji WallStreet
1. Szczegóły
1.1.

Benefit dotyczy udziału w Konferencji WallStreet organizowanej przez Stowarzyszenie
Inwestorów Indywidualnych w opcji Silver.

1.2.

Alternatywnie, Członek Klubu może skorzystać ze zniżki w wysokości 300 zł na udział
w Konferencji WallStreet w wersji Gold.

1.3.

W przypadku, gdyby Konferencja WallStreet odbywała się w wersji on-line, Benefit
uprawnia do bezpłatnego udziału w tym wydarzeniu.

1.4.

Zniżka nie obejmuje kosztów przejazdów i noclegów.

1.5.

Benefit może zostać wykorzystany przez Członka Klubu raz na 12 miesięcy przez cały
okres jego Członkostwa w Klubie, z zastrzeżeniem obowiązywania Benefitu w kolejnych
latach.

1.6.

Po upływie 12 miesięcy od aktywacji Benefitu, Członek Klubu może go ponownie
aktywować w wersji tej samej bądź innej, z zastrzeżeniem obowiązywania Benefitu w
kolejnych latach.

2. Sposób realizacji
2.1.

W celu skorzystania z Benefitu należy go aktywować po zalogowaniu w aplikacji dla
Członków Klubu pod adresem www.unimotklubplus.pl/logowanie

2.2.

Po aktywacji Benefitu Członek Klubu otrzymuje kod, który uprawnia do otrzymania
bezpłatnego udziału lub zniżki.

2.3.

Kody pobrane w danym roku kalendarzowym są ważne do końca tego roku.

2.4.

Członek Klubu realizuje Benefit w trakcie rejestracji na Konferencję WallStreet na stronie
wydarzenia automatycznie po wpisaniu otrzymanego kodu.

2.5.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne związane z
wykorzystaniem otrzymanego kodu. W takim przypadku informacji i wsparcia udziela
bezpośrednio Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

XII. Ubezpieczenie NNW i OC w życiu prywatnym
1. Szczegóły
1.1.

Członek Klubu na poziomie VIP+ otrzymuje możliwość skorzystania z ubezpieczenia od
następstw nieszczęśliwych wypadków („NNW”) oraz odpowiedzialności cywilnej w życiu
prywatnym („OC”) w TUZ Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych („Ubezpieczenie”).

1.2.

Suma Ubezpieczenia wynosi odpowiednio:
 NNW: 50 000 zł,
 OC: 50 000 zł.

1.3.

Szczegóły ubezpieczenia NNW:
a) Zakres obowiązywania ubezpieczenia to cały świat.
b) Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków.
c) Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela są wskazane w
Ogólnych
Warunkach
Ubezpieczenia
(„OWU”):
TUZTUW/OWU/DIM/210/01.11.2008/DU.
d) Ubezpieczenie obejmuje:
 trwały uszczerbek na zdrowiu i śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku
z tytułu: trwałego uszczerbku, rozstroju na zdrowiu – w wysokości
odpowiedniej do stopnia (procentu) trwałego uszkodzenia ciała lub
rozstroju zdrowia, inwalidztwa – przypadku 100% inwalidztwa – w pełnej
wysokości sumy ubezpieczenia, śmierci Ubezpieczonego wskutek
nieszczęśliwego wypadku – w wysokości 100% sumy ubezpieczenia,
 dzienne świadczenie szpitalne (klauzula 02 w OWU) - wysokości 0,2%
sumy ubezpieczenia,

 koszty leczenia (klauzula 03 w OWU) - do wysokości 20% sumy
ubezpieczenia,
 koszty przedmiotów ortopedycznych i pomocniczych (klauzula 04) – do
wysokości 15% sumy ubezpieczenia,
 koszty rehabilitacji (klauzula 06 w OWU) – do wysokości 5% sumy
ubezpieczenia.
1.4.

W przypadku śmierci Ubezpieczonego w skutek nieszczęśliwego wypadku świadczenie
otrzymuje osoba uprawniona – osobiście wskazana przez Ubezpieczonego do Phinance
S.A. W przypadku braku wskazania tej osoby - do odbioru świadczenia upoważnieni są
według następującej kolejności: małżonek, dzieci, rodzice, inni spadkobiercy ustawowi.
Szczegóły ubezpieczenia OC:
e) Zakres obowiązywania ubezpieczenia to Polska.
f) Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego oraz
osób bliskich, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie
domowym, za szkody na osobie lub szkody rzeczowe wyrządzone osobom
trzecim w następstwie czynu niedozwolonego (OC delikt) w związku z
wykonywaniem czynności życia prywatnego lub posiadanym mieniem służącym
do wykonywania czynności życia prywatnego, w granicach określonych przez
prawo.
g) Odpowiedzialność cywilna, o której mowa w pkt. 1.4.c. obejmuje szkody w
szczególności m.in.
 powstałe w związku z czynem niedozwolonym w życiu prywatnym.
 powstałe w związku z posiadaniem domu jednorodzinnego lub
mieszkania,
 powstałe w związku z amatorskim uprawianiem sportu,
 spowodowane przez pomoc domową, zatrudnioną na podstawie umowy,
w związku z wykonywaniem zleconych czynności,
 spowodowane w związku z ustawową opieką Ubezpieczonego nad
dziećmi oraz osobami niepełnosprawnymi, zamieszkałymi, razem z
Ubezpieczonym
 spowodowane przez zwierzęta domowe będące własnością
Ubezpieczonego za wyjątkiem psów o widocznych cechach ras psów
wymienionych Roz. MSWiA z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras
psów uznawanych za agresywne,
 powstałe w mieniu osób trzecich, spowodowane wskutek zalania z
urządzeń lub instalacji wodociągowej, grzewczej lub klimatyzacyjnej.

1.5.

Ubezpieczenie, o którym mowa w pkt. 1.1. powyżej stanowi pakiet obu ubezpieczeń i nie
ma możliwości skorzystania rozłącznie z któregoś z nich.

1.6.

Ubezpieczającym – opłacającym w pełni składkę na ubezpieczenie, jest UNIMOT S.A.

1.7.

Ubezpieczonym jest Członek Klubu.

1.8.

Członek Klubu może korzystać z ubezpieczenia przez cały okres członkostwa w Klubie
na poziomie VIP+.

1.9.

Benefit nie zawiera ograniczeń wiekowych wskazanych w OWU.

2. Sposób realizacji
2.1.

W celu skorzystania z Benefitu należy go aktywować po zalogowaniu w aplikacji dla
Członków Klubu pod adresem www.unimotklubplus.pl/logowanie

2.2.

W celu realizacji umowy ubezpieczenia dla i objęcia ubezpieczeniem Członka Klubu
Organizator przekaże dane osobowe do Phinance S.A. oraz TUZ Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych.

2.3.

W celu przystąpienia do Ubezpieczenia od 1-ego dnia kolejnego miesiąca, należy
aktywować Benefit do 14-ego dnia danego miesiąca (poprzedzającego przystąpienie do
Ubezpieczenia).

2.4.

Polisa ubezpieczeniowa jest polisą miesięczną i będzie wystawiana 1-ego dnia każdego
miesiąca obowiązywania członkostwa w Klubie na poziomie VIP+, z zachowaniem
ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.

2.5.

Certyfikat potwierdzający objęcie ochroną ubezpieczeniową Członka Klubu jest
każdorazowo wysyłany na adres e-mailowy Członka Klubu przez Phinance S.A.

Załącznik nr 2 do Regulaminu programu „UNIMOT KLUB+”

FORMULARZ REJESTRACYJNY
do programu lojalnościowego dla akcjonariuszy UNIMOT S.A.
„UNIMOT KLUB+”
Dane podstawowe:
Pani/Pan*:
Imię*:

Nazwisko*:

PESEL*:
W przypadku osoby nieposiadającej PESEL – inny numer identyfikacyjny.
Adres zamieszkania:
Ulica*:

Nr domu*:

Nr mieszkania:

Kod pocztowy*:

Miejscowość*:

Kraj*:

Adres do korespondencji – jeśli inny niż adres zamieszkania lub kraj zamieszkania inny niż Polska:
Ulica:

Nr domu:

Nr mieszkania:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Kraj:
POLSKA

Dane kontaktowe:
Adres e-mail*:

Numer telefonu*:

* dane wymagane do dokonania rejestracji (zgłoszenia chęci członkostwa) w programie lojalnościowym dla akcjonariuszy
UNIMOT S.A. ustanowionym pod nazwą „UNIMOT KLUB+”.

Wszystkie zwroty pisane w Formularzu wielką literą, o ile w jego treści nie wskazano inaczej, mają
znaczenie nadane im w Regulaminie programu lojalnościowego dla akcjonariuszy UNIMOT S.A.
ustanowionego pod nazwą „UNIMOT KLUB+”.
[W przypadku formularza bezpośrednio na stronie internetowej UNIMOT S.A., dodatkowo:]
Liczba posiadanych Akcji:
Okres, przez który posiadam wskazane wyżej Akcje:
Załącz plik: Zaświadczenie o posiadanych Akcjach (należycie sporządzony i autoryzowany przez Twój
dom maklerski dokument, pozwalający w sposób jednoznaczny i niewątpliwy na formalne
zweryfikowanie i potwierdzenie stanu i czasu posiadania Akcji).
1.

Oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu programu lojalnościowego dla
akcjonariuszy UNIMOT S.A. „UNIMOT KLUB+”
** Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem programu lojalnościowego dla
akcjonariuszy UNIMOT S.A. „UNIMOT KLUB+” oraz akceptuję jego treść. Jestem świadoma/y,
że uzyskując członkostwo w Klubie zawieram z UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem umowę
o członkostwo w Klubie, na zasadach określonych w Regulaminie. Jednocześnie jestem
świadoma/y, że dokonanie za pośrednictwem Formularza zgłoszenia chęci członkostwa w Klubie
nie jest równoznaczne z uzyskaniem członkostwa w Klubie.

2.

Dobrowolna zgoda na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną
Wyrażam dobrowolną zgodę na przesyłanie przez UNIMOT S.A. informacji handlowych (w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, t.j. Dz.U. z
2020 r. poz. 344 ze zm.), dotyczących UNIMOT S.A. i jego podmiotów zależnych, z
wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie
informacji handlowych na podany przeze mnie w Formularzu adres e-mail lub numer telefonu.

3.

Dobrowolna zgoda na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
Wyrażam dobrowolną zgodę na używanie przez UNIMOT S.A. telekomunikacyjnych urządzeń
końcowych i automatycznych systemów wywołujących (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004
r. Prawo telekomunikacyjne t.j Dz.U. z 2019 r. poz. 2460 ze zm.) dla celów marketingu
bezpośredniego dotyczącego UNIMOT S.A. i jego podmiotów zależnych, w szczególności na
podany przeze mnie w Formularzu adres e-mail lub numer telefonu.

Każda z powyższych dobrowolnych zgód (pkt 2 i pkt 3), może być w dowolnym momencie wycofana poprzez złożenie
oświadczenia bezpośrednio UNIMOT S.A. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

[W przypadku formularza składanego przez Dom Maklerski Współpracujący, dodatkowo:]
4.

Upoważnienie dla Domu Maklerskiego Współpracującego
** Wyrażam dobrowolną zgodę na udostępnienie moich danych osobowych zawartych w
Formularzu przez [____] spółce UNIMOT S.A., która staje się niezależnym administratorem
udostępnionych danych osobowych. Oświadczam, że powyżej określona zgoda na udostępnienie
moich danych osobowych spółce UNIMOT S.A. jest dobrowolna, a brak zgody na udostępnienie
danych osobowych zawartych w Formularzu uniemożliwi dokonanie rejestracji (zgłoszenia chęci
członkostwa) i uzyskanie członkostwa w programie lojalnościowym dla akcjonariuszy UNIMOT
S.A. pod nazwą „UNIMOT KLUB+”.
** Wyrażam zgodę na cykliczne sporządzanie i przesyłanie do UNIMOT S.A. z siedzibą w
Zawadzkiem, ul. Świerklańska 2A (47-120 Zawadzkie), wpisanej do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000382244, NIP: 7561967341, informacji potwierdzającej stan
posiadania Akcji spółki UNIMOT S.A. na moim rachunku/-ach papierów wartościowych
prowadzonym/-ych w Domu Maklerskim Współpracującym (o figurowaniu w zestawieniu Domu
Maklerskiego Współpracującego), zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie programu
lojalnościowego dla akcjonariuszy UNIMOT S.A. „UNIMOT KLUB+” i upoważniam niniejszym
[____] do przekazywania ww. informacji do spółki UNIMOT S.A.
Sporządzenie i przesyłanie do UNIMOT S.A. ww. informacji jest niezbędne do umożliwienia mi
członkostwa w programie lojalnościowym dla akcjonariuszy UNIMOT S.A. pod nazwą
„UNIMOT KLUB+” organizowanym przez UNIMOT S.A. dla akcjonariuszy indywidualnych.
Oświadczam, że jestem świadoma/y, że ww. informacja potwierdzająca stan posiadania Akcji
spółki UNIMOT S.A. na moim rachunku papierów wartościowych stanowi tajemnicę zawodową
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. z dnia 9
grudnia 2019 r., Dz.U. z 2020 r. poz. 89 ze zm.).
Jestem świadoma/y, że mam prawo do cofnięcia niniejszego Upoważnienia dla Domu
Maklerskiego Współpracującego w dowolnej chwili, co jest równoznaczne z rezygnacją z
członkostwa w Klubie na zasadach i ze skutkami określonymi w Regulaminie programu
lojalnościowego dla akcjonariuszy UNIMOT S.A. „UNIMOT KLUB+”. Złożenie przez Członka

Klubu rezygnacji z członkostwa w Klubie jest równoznaczne z obowiązkiem odwołania
Upoważnienia dla Domu Maklerskiego.

** oświadczenia i upoważnienia wymagane do dokonania rejestracji (zgłoszenia chęci członkostwa) i uzyskania
członkostwa w programie lojalnościowym dla akcjonariuszy UNIMOT S.A. pod nazwą „UNIMOT KLUB+”

Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) („RODO”), informujemy, że:
10.

11.

12.

13.

Administratorem danych osobowych Akcjonariusza/Kandydata/Członka Klubu jest Organizator:
UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, ul. Świerklańska 2A (47-120 Zawadzkie), wpisana do
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000382244, NIP: 7561967341
(„Organizator” lub „UNIMOT S.A.”), kontakt we wszelkich sprawach związanych z
przetwarzaniem danych osobowych: odo1@unimot.pl.
Warunkiem uzyskania członkostwa w Klubie jest dokonanie przez Akcjonariusza prawidłowego
zgłoszenia za pośrednictwem Formularza, co skutkuje uzyskaniem statusu Kandydata.
Akcjonariusz dokonując za pośrednictwem Formularza zgłoszenia członkostwa w Klubie
oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego treść, w tym zasady przetwarzania
przez Organizatora jego danych osobowych, w tym danych kontaktowych, podanych przez niego
w Formularzu oraz jest świadomy, że przystępując do Klubu zgadza się na członkostwo w Klubie
i na zasadach określonych w Regulaminie uzyskuje status Członka Klubu.
Akcjonariusz przyjmuje do wiadomości, że podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2
powyżej jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości uzyskania statusu
Kandydata, a następnie członkostwa w Klubie.
Dane osobowe Kandydata/Członka Klubu będą przetwarzane:
4.1. w celu wykonania umowy polegającej na zorganizowaniu i prowadzeniu Klubu przez
Organizatora, na zasadach określonych w Regulaminie (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit.
b) RODO);
4.2. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych i z zakresu
rachunkowości (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
4.3. w celach statystycznych i archiwalnych Organizatora będących realizacją prawnie
uzasadnionego interesu Organizatora (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
4.4. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na ewentualnym
ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami, (podstawa prawna z
art. 6 ust. 1 lit f) RODO);
4.5. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora polegającego na marketingu
bezpośrednim (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

14.

15.

4.6. w przypadku wyrażenia przez Kandydata/Członka Klubu dodatkowej zgody na
przekazywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, UNIMOT S.A. może
przekazywać Członkowi Klubu niezwiązane z funkcjonowaniem Klubu informacje
handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.), z wykorzystaniem środków komunikacji
elektronicznej, w szczególności poprzez przesyłanie informacji handlowych na podany przez
Członka Klubu adres e-mail lub numer telefonu komórkowego (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. a)
RODO).
Odbiorcami danych osobowych Kandydata/Członka Klubu mogą być właściwe organy
administracji publicznej oraz podmioty trzecie współpracujące z Organizatorem w zakresie
niezbędnej obsługi i realizacji Klubu:
5.3. inni administratorzy, którzy przetwarzają udostępnione przez Organizatora dane osobowe
we własnym imieniu:
5.1.2. podmioty świadczące usługi pocztowe lub usługi kurierskie związane z obsługą Klubu;
5.1.3. inne podmioty, dla których do świadczenia Benefitów lub innej współpracy przy
Klubie, konieczne jest administrowanie danymi osobowymi Członka Klubu.
5.4. podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Organizatora:
5.2.5. Partnerzy Klubu lub inne podmioty współpracujące przy Klubie, gdy jest to niezbędne
do realizacji celów określonych w Regulaminie;
5.2.6. podmioty świadczące usługi związane z obsługą Klubu, gdy jest to niezbędne do
realizacji celów określonych w Regulaminie;
5.2.7. podmioty realizujące obsługę księgową i doradcy prawni;
5.2.8. dostawcy systemów informatycznych i usług IT (w tym firmy hostingowe, serwisowe,
programistyczne).
Dane osobowe Kandydata/Członka Klubu będą przetwarzane:
6.4. dane osobowe Członka Klubu, który wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych
wyłącznie dla potrzeb członkostwa w Klubie będą przetwarzane przez okres obowiązywania
umowy pomiędzy Członkiem Klubu a UNIMOT S.A. na członkostwo w Klubie, a także do
czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej umowy do czasu upływu
ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z ww. umowy oraz z zastrzeżeniem
właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
6.5. do momentu złożenia sprzeciwu – w przypadku danych przetwarzanych w ramach prawnie
uzasadnionego interesu Organizatora;
6.6. dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele promocyjne i marketingu
bezpośredniego będą przetwarzane do czasu wycofa udzielonej zgody – zgoda może być w
każdej chwili odwołana, z zastrzeżeniem, że dyspozycja ta nie będzie miała wpływu na
działania, które podejmowane były w oparciu o wcześniej wyrażoną zgodę.

16.
17.

18.

Dane osobowe Kandydata/Członka Klubu nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani
organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
W oparciu o dane osobowe Kandydatów/Członków Klubu, Organizator nie będzie podejmował
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu
RODO.
W odniesieniu do przekazanych Organizatorowi danych osobowych, Kandydatowi/Członkowi
Klubu przysługuje prawo do:
9.4. dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, uzyskania kopii
danych, przeniesienia lub ograniczenia ich przetwarzania;
9.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą
przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Organizatora;
9.6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Członek Klubu
uzna, że Organizator, podczas przetwarzania danych osobowych naruszył przepisy RODO
lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
Realizacja praw Kandydata/Członka Klubu odbywa się poprzez złożenie odpowiedniego wniosku
pod adres Organizatora określony w pkt 1 powyżej.

Załącznik nr 3 do Regulaminu programu „UNIMOT Klub+”

UWAGA! Miejsce składania formularza odstąpienia/rezygnacji musi być takie samo jak
miejsce składania formularza rejestracyjnego.
Zaznacz właściwe pole:
odstąpienie1
rezygnacja2
Dane osoby odstępującej od członkostwa:
Imię:

Nazwisko:

PESEL:

[W zależności od miejsca składania formularza - adres UNIMOT S.A.
lub Domu Maklerskiego Współpracującego.]
[______________________]
UNIMOT S.A.
Nazwa i adres Domu Maklerskiego
ul. Świerklańska 2A
Współpracującego, za pośrednictwem którego
47-120 Zawadzkie
Członek Klubu dokonał rejestracji

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD / REZYGNACJI Z
członkostwa w programie lojalnościowym „UNIMOT Klub+”
Niniejszym oświadczam, że odstępuję od / rezygnuję z członkostwa w programie lojalnościowym dla
akcjonariuszy UNIMOT S.A. pod nazwą „UNIMOT Klub+”.
[W przypadku składania formularza do Domu Maklerskiego Współpracującego, dodatkowo:]
Odstąpienie od / rezygnacja z członkostwa w programie „UNIMOT Klub+” jest równoznaczne(a) z
cofnięciem Upoważnienia dla Domu Maklerskiego Współpracującego, o którym mowa w Regulaminie
programu „UNIMOT Klub+” i niniejszym oświadczam, że cofam Upoważnienie dla [____________].

Należy zaznaczyć to pole tylko w przypadku chęci odstąpienia od członkostwa w Klubie „UNIMOT Klub+”, co może
nastąpić w terminie 14 dni od uzyskania członkostwa w Klubie.
2 Należy zaznaczyć pole tylko w przypadku chęci rezygnacji z członkostwa w Klubie „UNIMOT Klub+” – możliwe w
dowolnym momencie.
1

Niniejszym potwierdzam, że Dom Maklerski Współpracujący jest upoważniony do przekazania
niniejszego oświadczenia do UNIMOT S.A.

Powód rezygnacji (opcjonalnie): [____________]
____________________
(data)

________________________________
(czytelny podpis – tylko w wersji papierowej)

