
 

ZASADY PROMOCJI 

1. Warunkiem uczestnictwa w promocji jest zakup projektu bezpośrednio w MTM STYL , tel. 85 732 08 79 

lub za pośrednictwem formularza zamówienia znajdującego się na stronach www.domywstylu.pl lub 

www.projektygotowe.com, www.mtmstyl.pl. 

2. Do zakupionego projektu dołączony będzie voucher gwarantujący roczną polisę ubezpieczeniową „Dom 

w budowie” na oznaczoną kwotę. 

3. Wartość sumy ubezpieczenia jest zależna od powierzchni użytkowej zakupionego projektu (bez garażu): 

• 100.000 zł projekty < 100 m2; wartość rocznej składki ubezpieczenia 95 zł 

• 200.000 zł projekty 100÷150 m2; wartość rocznej składki ubezpieczenia 195 zł 

• 300.000 zł projekty 150÷200 m2; wartość rocznej składki ubezpieczenia 295 zł 

• 400.000 zł projekty > 200 m2; wartość rocznej składki ubezpieczenia 395 zł 

4. W celu skorzystania z promocji Inwestor jest zobligowany do odesłania vouchera wraz ze swoimi danymi 

i zgodą na ich przetwarzanie w formie listownej na adres: MTM STYL Sp. z o.o. Sp. k., ul. Podleśna 14, 15-

227 Białystok lub skanu vouchera w formie mailowej: mtm@mtmstyl.pl 

5. Dane inwestora zostaną przekazane:  Agencji Ubezpieczeniowej Eugeniusz Łogwiniuk i Tomasz Łogwiniuk 

s.c  oraz firmie STU Ergo Hestia S.A. w celu zawarcia umowy ubezpieczenia. 

6. Potwierdzenie opłacenia polisy ubezpieczeniowej należy przesłać w formie skanu lub ksero w formie 

podanej w pkt 4. 

7. Voucher jest ważny przez 12 miesięcy od daty zakupu projektu, co oznacza, że polisa ubezpieczeniowa 

powinna być zawarta w  tym czasie. 

8. Za datę rozpoczęcia okresu ubezpieczeniowego przyjmuje się datę wskazaną w umowie ubezpieczenia, 

jako okres ubezpieczenia.  

9. Stronami umowy ubezpieczeniowej są  STU Ergo Hestia S.A, ul. Hestii 1, 81-731 Sopot oraz Inwestor. 

10. Promocja jest niezależna od innych promocji prowadzonych przez MTM STYL w tym czasie. 

11. Inwestor ma możliwość podwyższenia wartości ubezpiecznia budowy oraz przedłużenia umowy 

ubezpieczeniowej na kolejny rok, natomiast MTM STYL gwarantuje wyłącznie zwrot kosztów składki 

rocznej ubezpieczenia, o których mowa w pkt 3.  

12. Zwrotu kosztów rocznej składki ubezpieczeniowej dokona MTM STYL gotówką lub na konto bankowe 

inwestora po uprzednim wystawieniu faktury korygującej dotyczącej zakupionego projektu. 

13. Istnieje możliwość cesji polisy ubezpieczeniowej „Dom w budowie” na bank, po uprzednim podaniu 

przez inwestora pełnych danych banku. Możliwe jest również doubezpieczenie budowy w przypadku, 

gdy deklarowana przez inwestora wartość nieruchomości przekracza wartość rocznej składki 

deklarowanej przez MTM STYL  . 

14. Promocją nie są objęte projekty altanek, budynków gospodarczych oraz projektów w wersji Basic. 

15. Promocja obowiązuje do 31.12.2014 roku z możliwością jej przedłużenia. 

 

 


