
 

 

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/instalacje-

zbiornikowe/. 

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 

http://www.unimotklubplus.pl/logowanie
https://www.unimot.pl/dla-klienta-indywidualnego/gaz-plynny/instalacje-zbiornikowe/
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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/instalacje-

zbiornikowe/. 

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 

http://www.unimotklubplus.pl/logowanie
https://www.unimot.pl/dla-klienta-indywidualnego/gaz-plynny/instalacje-zbiornikowe/
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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: 

http://www.unimotklubplus.pl/logowanie


 

 

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.  

http://www.e-kiosk.pl/
http://www.e-kiosk.pl/unimot
http://www.stockwatch.pl/
http://www.strefainwestorow.pl/
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http://www.sii.org.pl/


 

 

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. 

http://www.unimotklubplus.pl/logowanie
http://www.sii.org.pl/
http://www.sii.org.pl/
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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. 

http://www.sii.org.pl/
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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. 
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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.  
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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  

http://www.unimotklubplus.pl/logowanie
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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,  
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 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.  
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