Dołącz do
programu rabatowego
PZU Business Club
Jedna karta, wiele zniżek. Dołącz do PZU Business Club i korzystaj ze specjalnych rabatów.
Z kartą Crystal lub Diamond ubezpieczenia tańsze nawet o 30%.
PZU docenia lojalnych klientów.
Sprawdź zniżki, które czekają na Ciebie w programie PZU Business Club.

Karta Crystal

Karta Diamond

15% zniżki na ubezpieczenie

25% zniżki na ubezpieczenie

PZU AUTO (AC, OC, NNW, NNW Max,
PZU Pomoc w Drodze,PZU Auto Szyba)

20% zniżki na ubezpieczenia:

PZU AUTO (AC, OC, NNW, NNW Max,
PZU Pomoc w Drodze,PZU Auto Szyba)

30% zniżki na ubezpieczenia:

PZU Dom

PZU Dom

PZU NNW

PZU NNW

OC osób fizycznych w życiu prywatnym

OC osób fizycznych w życiu prywatnym

PZU Gospodarstwo Rolne (PZU Gospodarstwo Rolne
Budynki Obowiązkowe, PZU Gospodarstwo Rolne OC,
Obowiązkowe Rolnika, PZU Gospodarstwo Rolne Mienie,
PZU Gospodarstwo Rolne NN)

PZU Gospodarstwo Rolne (PZU Gospodarstwo Rolne
Budynki Obowiązkowe, PZU Gospodarstwo Rolne OC,
Obowiązkowe Rolnika, PZU Gospodarstwo Rolne Mienie,
PZU Gospodarstwo Rolne NN)

Jak skorzystać ze zniżki
Identyfikacja
Podaj agentowi numer karty Crystal
lub Diamond (dwunastocyfrowy),
który otrzymałeś od nas e-mailem i sms-em.

Weryfikacja
Agent na podstawie Twojego
numeru PESEL sprawdzi
jaka zniżka Ci przysługuje.

Autoryzacja
Gotowe! Możesz
cieszyć się tańszym
ubezpieczeniem.
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MATERIAŁ MARKETINGOWY

Warto wiedzieć
Aby skorzystać ze zniżki, wybierz ubezpieczenie
na okres min. 12 miesięcy.
Możesz skorzystać ze zniżki
tylko przed podpisaniem umowy ubezpieczenia.
Zniżka przysługuje wyłącznie w umowach ubezpieczenia
związanych z ubezpieczeniem mienia prywatnego,
nie wykorzystywanego do prowadzonej działalności
gospodarczej.

Kiedy zniżka nie obowiązuje

 arty Diamond i Crystal mają postać wirtualną.
K
Wydawane są w postaci dwunastocyfrowego kodu, który
otrzymasz od nas e-mailem i sms-em.
 niżka przysługuje właścicielowi karty
Z
Diamond lub Crystal.
Warunkiem przyznania zniżki jest osiągnięcie
odpowiedniego progu składki ubezpieczeniowej
za ostatni rok kalendarzowy:
• od 50 000 zł do 99 999 zł – 1 zniżka Crystal
• od 100 000 zł do 499 999 zł – 2 zniżki Diamond
• powyżej 499 999 zł – 3 zniżki Diamond

Zniżka nie obowiązuje dla:

Zniżka nie obowiązuje jeśli:

1. umowy generalnej (z wyłączeniem umów o współpracy
z firmą leasingową albo CFMz kalkulacją składki w serwisach
kwotacyjnych,

1. uczestnik programu przestał być
pracownikiem klienta PZU SA,

3. umowy generalnej flotowej,
4. umowy, która dotyczy:
• taksówek lub przewozu osób,
• pojazdów wynajmowanych,
• pojazdów zastępczych,
• pojazdów kurierskich,
• pojazdów patrolowych.

2. klient PZU SA przestał spełniać warunki (składkowe) udziału
w programie rabatowym PZU Business Club.

Pamiętaj!
Karty Crystal i Diamond wydawane są na czas nieokreślony
jedynie dla aktywnych klientów.

Zakładem ubezpieczeń jest PZU SA. Ten materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie
informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności, znajdziesz
w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia (OWU) PZU Auto, dostępnych na pzu.pl, w naszych oddziałach lub u naszych agentów.
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