
 

REGULAMIN PROMOCJI 

„Mieszkania z Pakietem 3xAssistance” (dalej: Regulamin) 

 

DEFINICJE 

 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 

1. Ofercie Mieszkań Promocyjnych – należy przez to rozumieć mieszkania objęte obniżką Ceny 

Bazowej. Lista mieszkań dostępna jest pod adresem: https://www.archicom.pl/znajdz-

mieszkanie/promocje/?product[specials]=1 ; 

2. Organizatorze – należy przez to rozumieć spółkę Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu,  

ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000555355, NIP: 898-

210-08-70, REGON: 020371028, kapitał zakładowy 257.422.980,00 zł w całości wpłacony; 

3. Promocji – należy przez to rozumieć akcję promocyjną pn. „Mieszkania z Pakietem 3xAssistance”; 

4. Przedmiocie Umowy – należy przez to rozumieć zespół składników nabywanych przez Uczestnika, 

w tym lokal mieszkalny realizowany przez Spółkę w ramach prowadzonej inwestycji 

deweloperskiej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, prawem do korzystania z miejsca 

postojowego, komórką lokatorską, garażem indywidualnym lub przynależnym, udziałami w 

nieruchomości (działki drogowe) lub innymi prawami dotyczącymi nieruchomości, które są 

nabywane wraz z lokalem mieszkalnym; 

5. Spółkach z Grupy Archicom lub Spółkach – należy przez to rozumieć wszystkie spółki określone  

w §1 pkt. 1 lit. a – k Regulaminu; 

6. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która spełnia warunki uczestnictwa  

w Promocji; 

7. Umowie Sprzedaży – należy przez to rozumieć umowę rozporządzającą przeniesienia własności 

Przedmiotu Umowy przez Spółkę na Uczestnika; 

8. Utracie Pracy - należy przez to rozumieć rozwiązanie przez pracodawcę z Uczestnikiem umowy o 

pracę lub umowy o charakterze cywilnoprawnym, która stanowi dla Uczestnika główne źródło 

utrzymania i z której otrzymuje on przychód nie niższy niż minimalne wynagrodzenie w rozumieniu 

Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2177) oraz która trwała nie krócej niż 12 miesięcy i została rozwiązana przez drugą stronę z 

przyczyn niedotyczących Uczestnika; jako Utratę Pracy rozumie się również zakończenie lub 

zawieszenie prowadzenia przez Uczestnika działalności gospodarczej, którą Uczestnik prowadził 

przynajmniej przez okres 12 miesięcy, o ile działalność gospodarcza stanowiła główne źródło 

utrzymania Uczestnika oraz o ile Uczestnik nie pozostaje w stosunku pracy (na podstawie umowy 

o pracę lub umowy o charakterze cywilnoprawnym) z innym podmiotem.  

 

§ 1. Promocja i Organizator 

 

1. Promocja ma na celu zachęcić do nabywania mieszkań w inwestycjach realizowanych we Wrocławiu 

przez jedną z niżej wymienionych spółek: 

a. Archicom Marina 4 sp. z o.o., Archicom Marina 5 sp. z o.o., Bartoszowice 1 sp. z o.o., 

Archicom Marina 3 Sp. z o.o. – bez budynków M36 i M38 (inwestycja „Olimpia Port”),  

b. Archicom Residential Sp. z o.o. (inwestycja „Czwarty Wymiar”), 

c. Archicom Nieruchomości JN3 Sp. z o.o. (inwestycja „Awipolis”), 

d. Archicom Nieruchomości 11 Sp. z o.o. (inwestycja „Planty Racławickie”), 

https://www.archicom.pl/znajdz-mieszkanie/promocje/?product%5bspecials%5d=1
https://www.archicom.pl/znajdz-mieszkanie/promocje/?product%5bspecials%5d=1
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e. Altona Investments sp. z o.o., Archicom Nieruchomości JN1 Sp. z o.o. – bez budynków BA2 

i BA3 (inwestycja „Browary Wrocławskie”), 

f. TN Stabłowice 1 sp. z o.o., Space Investment Strzegomska 3 Otyńska Sp. z o.o. (inwestycja 

„Słoneczne Stabłowice”), 

g. Archicom Jagodno 5 sp. z o.o. (inwestycja „Cztery Pory Roku”), 

h. Archicom Nieruchomości 3 Sp. z.o.o. (inwestycja „Księżno”),  

i. Archicom Stabłowice sp. z o.o. (inwestycja „Akacjowy Zakątek”), 

j. Space Investment Strzegomska 3 Kamieńskiego sp. z o.o. (inwestycja „Forma”), 

k. Archicom Nieruchomości 8 Spółka z o.o. (inwestycja „Sady nad Zieloną”), 

realizowaną na zasadach określonych w Regulaminie.  

2. Promocja jest organizowana przez Organizatora.  

3. Po spełnieniu przez Uczestnika przesłanek koniecznych do wzięcia udziału w Promocji, świadczenia 

oraz nagrody wskazane w Regulaminie są udzielane przez Spółkę realizującą inwestycję, w której 

Uczestnik nabywa Przedmiot Umowy. 

 

§ 2. Czas trwania Promocji 

 

1. Promocja trwa od dnia 20.01.2021 r. do dnia 28.02.2021 r.  

2. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia lub wydłużenia okresu obowiązywania Promocji. O 

skróceniu lub wydłużeniu okresu obowiązywania Promocji Organizator będzie informował 

niezwłocznie za pośrednictwem strony internetowej www.archicom.pl.  

 

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w Promocji 

 

1. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, mających pełną zdolność do czynności prawnych, 

które nie nabywają Przedmiotu Umowy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. 

2. Z udziału w Promocji wyłączone są osoby, które: 

a. zawarły ze Spółką umowę opartą na indywidualnych negocjacjach cenowych lub 

b. skorzystały z Indywidualnie Ustalonego Harmonogramu Wpłat lub 

c. skorzystały z Oferty Mieszkań Promocyjnych. 

3. Informacje o wyłączeniu z udziału w Promocji umieszcza się w umowie wymienionej w § 3 pkt 4 

lit. a – d Regulaminu.  

4. Warunkiem wzięcia udziału w Promocji jest prawidłowe wypełnienie przez Uczestnika wszystkich 

pól formularza rejestracyjnego, o którym mowa w §4 pkt. 2 Regulaminu, w tym akceptacja 

warunków niniejszego Regulaminu oraz:  

a. podpisanie ze Spółką w czasie trwania Promocji umowy rezerwacyjnej, a następnie podpisanie 

umowy deweloperskiej, celem wykonania umowy rezerwacyjnej oraz wpłata na rzecz Spółki 

kwoty odpowiadającej co najmniej 10% Ceny Zakupu Przedmiotu Umowy w terminie 

wskazanym w umowie deweloperskiej, przy czym podpisanie umowy deweloperskiej  i wpłata 

może nastąpić po zakończeniu Promocji albo  

b. podpisanie ze Spółką umowy deweloperskiej w czasie trwania Promocji oraz wpłata na rzecz 

Spółki kwoty odpowiadającej co najmniej 10% Ceny Zakupu Przedmiotu Umowy w terminie 

wskazanym w umowie deweloperskiej, przy czym wpłata może nastąpić po zakończeniu 

Promocji albo  

c. podpisanie umowy przedwstępnej w czasie trwania Promocji oraz wpłata na rzecz Spółki 

kwoty odpowiadającej co najmniej 10% Ceny Zakupu Przedmiotu Umowy w terminie 



Regulamin Promocji „Mieszkania z Pakietem 3x Assistance” 

 

3 
 

wskazanym  w umowie przedwstępnej, przy czym wpłata może nastąpić po zakończeniu 

Promocji; albo 

d. zawarcie Umowy Sprzedaży w czasie trwania Promocji. 

5. Nie spełnia warunków udziału w Promocji osoba, która zawarła jedną z umów wskazanych w pkt. 4 

lit a – c powyżej w czasie obowiązywania Promocji w następstwie przeniesienia praw i obowiązków 

z zawartych wcześniej umów, a które to umowy zawarte zostały w czasie przed rozpoczęciem 

obowiązywania Promocji. 

6. W przypadku, gdy jedna z umów wymienionych w pkt. 4 lit. a - d powyżej podpisywana jest przez 

więcej niż jedną osobę fizyczną (stroną umowy jest więcej niż jedna osoba), formularz zgłoszeniowy 

wypełniają wszystkie osoby będące stronami tej umowy i tylko wszystkie te osoby łącznie mogą być 

rozumiane jako Uczestnik.  

7. Uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko jeden raz odnośnie tego samego mieszkania.  

8. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi Organizatora lub spółek z Grupy 

Archicom za wyjątkiem promocji „Friend to Friend”. 

§ 4. Pakiet Assistance 

1. Prawo do skorzystania z Promocji uzyskuje każdy z Uczestników, który spełnia łącznie wszystkie 

wymogi wskazane w §3 Regulaminu z zastrzeżeniem przewidzianych w Regulaminie ograniczeń i 

wyłączeń. 

2. Uczestnik celem skorzystania z Promocji zobowiązany jest przy podpisywaniu jednej  

z umów wymienionych w §3 pkt 4 lit. a - d Regulaminu do wypełnienia formularza, którego wzór 

stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.  

 

§ 5. Pakiet I – Ubezpieczenie na życie oraz ubezpieczenie mienia 

1. Definicja Nagrody „Ubezpieczenie na życie”: 

a. Ubezpieczenie na życie to opłacona przez Organizatora roczna składka indywidualnego terminowego 

ubezpieczenia na życie „Ochrona+” (kod: TMR4) lub „Ochrona Jutra” (kod: TUL1), na podstawie 

umowy zawartej za pośrednictwem firmy Notus, na okres nie krótszy niż 15 lat: 

- ze składką roczną nie wyższą niż 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych brutto) w przypadku 

zawarcia jednej z umów wskazanych w § 3 pkt 4 lit. a – d Regulaminu, której wartość wynosi do 500 000 

zł brutto lub  

- ze składką roczną stanowiącą 0,4% wartości umowy brutto w przypadku zawarcia jednej z umów 

wskazanych wskazanej w § 3 pkt 4 lit. a – d Regulaminu, której wartość przekracza 500 000 zł brutto, 

oferowana przez Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie (00-

342), ul. Topiel 12, podmiot wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziale Gospodarczym 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000647311, NIP 5252685595, REGON: 

365924968. Ogólne Warunki indywidualnego terminowego Ubezpieczenia na życie oraz umów 

dodatkowych dostępne są na stronie https://www.nn.pl.  

b. Ubezpieczenie może objąć kilku kupujących w ramach określonej kwoty ubezpieczenia. 

2. Warunki otrzymania Ubezpieczenia na życie: 

Nagroda przysługuje Uczestnikowi, który:  

a. zawarł umowę rezerwacyjną/deweloperską/przedwstępną dotyczącą zakupu Nieruchomości u 

Dewelopera, o którym mowa w § 2 lit. b,  

b. Zawarł polisę Ubezpieczenia na życie Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 

Spółka Akcyjna za pośrednictwem firmy Notus,  

https://www.nn.pl/
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c. przystąpił do Sprzedaży Premiowej, zaakceptował warunki niniejszego Regulaminu oraz wypełnił 

formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.  

Wszystkie powyższe warunki muszą być spełnione łącznie.  

3. Przekazanie Nagrody „Ubezpieczenie na życie” 

a. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o wpłacie 10% wartości umowy wskazanej w 

§ 3 pkt 4 lit. a – d Regulaminu, przesyłając wiadomość potwierdzającą na adres: promocja@archicom.pl 

wraz z podpisaną polisą.  

b. Organizator jest zobowiązany do wniesienia jednorazowej opłaty za roczną składkę w ramach 

„Ubezpieczenia na życie” w terminie nie dłuższym niż 14 (słownie: czternaście) dni roboczych, licząc 

od dnia spełnienia warunków określonych w Regulaminie.  

c. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną decyzję Towarzystwa Ubezpieczeniowego 

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna polegającą na odmowie 

objęcia Uczestnika ochroną ubezpieczeniową z przyczyn niezależnych od Organizatora.  

d. W kwestiach podatkowych zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

4. Definicja Nagrody „Ubezpieczenie mienia”: 

a. Ubezpieczenie mienia obejmuje opłacenie pierwszej rocznej składki ubezpieczenia Nieruchomości 

w pakiecie Ergo1 lub Ergo7 oferowanej przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. 

do kwoty 500,00 zł (słownie: pięćset), zawartego za pośrednictwem firmy Notus, w części dotyczącej 

murów nieruchomości mieszkalnej od ognia i innych zdarzeń losowych.  

b. Klient po przesłaniu wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres: 

promocja@archicom.pl i otrzymaniu potwierdzenia, powinien skontaktować się z doradcą Notus w celu 

omówienia oferty ubezpieczeniowej: 

- Bartosz Kopka – kom. 725 994 836, 

- Krystian Kawalec – kom. 605 993 723, 

- Mariusz Twardy – kom. 725 994 807. 

5. Przekazanie Nagrody „Ubezpieczenie mienia”: 

a. Uczestnik ma obowiązek poinformować Organizatora o wpłacie 10% wartości umowy wskazanej w 

§ 3 pkt 4 lit. a – d Regulaminu, przesyłając wiadomość potwierdzającą na adres: promocja@archicom.pl 

wraz z podpisaną polisą. 

b. Organizator jest zobowiązany do wniesienia jednorazowej opłaty za roczną składkę w ramach 

„Ubezpieczenia mienia” w terminie nie dłuższym niż  14 (słownie: czternaście) dni roboczych, licząc 

od dnia spełnienia warunków przez Uczestnika określonych w Regulaminie. 

6. W przypadku niedojścia do zawarcia Umowy Sprzedaży w terminie określonym przez strony lub 

rozwiązania umowy, o której mowa w § 3 pkt. 4, Spółce przysługiwać będzie prawo do żądania zwrotu 

równowartości Nagrody, przyznanej w ramach Pakietu I, w terminie 30 dni od pierwszego z tych 

zdarzeń, a Uczestnik będzie zobowiązany do zwrotu całości kwoty wypłaconej z tego tytułu w terminie 

14 dni od odstąpienia.  

7. W przypadku, gdy łączna wartość Nagrody „Ubezpieczenie na życie” oraz „Ubezpieczenie mienia” 

przekroczy kwotę 2.000 zł, Uczestnikowi przysługiwać będzie od Organizatora dodatkowa nagroda 

pieniężna, z której Organizator potrąci należny podatek dochodowy, zgodnie z postanowieniami § 8 pkt 

1, obliczona jako iloraz łącznej wartości Nagrody i współczynnika 0,9, pomniejszony o łączną wartość 

Nagrody. W przypadku, gdy łączna wartość Nagrody nie przekroczy kwoty 2.000 zł Uczestnikowi nie 

przysługuje prawo do otrzymania jakichkolwiek świadczeń z tytułu dodatkowej nagrody pieniężnej. 

 

§ 6. Pakiet II – Zabezpieczenie spłaty rat kredytu hipotecznego w razie utraty pracy 

1. W ramach Pakietu II Uczestnik będzie mógł ubiegać się o świadczenie w postaci spłaty rat kredytu 

Uczestnika do końca 2021 roku przez Spółkę, przeznaczonego na nabycie Przedmiotu Umowy, a 

mailto:promocja@archicom.pl
mailto:promocja@archicom.pl
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także o późniejsze umorzenie roszczenia o zwrot tego świadczenia, w przypadku spełnienia się 

opisanych w Regulaminie warunków. Świadczenie z Pakietu II przysługuje jedynie w przypadku 

finansowania nabycia Przedmiotu Umowy kredytem hipotecznym zawartym na okres nie krótszy 

niż 25 lat oraz z wkładem własnym o wartości 20%. 

2. Warunkiem otrzymania świadczenia jest zawarcie przez Uczestnika ze Spółką umowy, wedle wzoru 

stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu oraz złożenie przez Uczestnika oświadczenia o Utracie 

Pracy. Wzór oświadczenia o Utracie Pracy stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu.  

3. Organizator zastrzega, że rozpoczęcie spłaty przez Spółkę rat kredytu hipotecznego w ramach 

Pakietu II może nastąpić : 

a. jedynie po uprzednim dokonaniu przez Uczestnika (lub bank udzielający kredytu 

hipotecznego na zakup Przedmiotu Umowy) wpłaty na rachunek Spółki kwoty 

odpowiadającej co najmniej 30 % ceny zakupu Przedmiotu Umowy oraz  

b. nie później niż do momentu zawarcia Umowy Sprzedaży lub rozwiązania umowy, o której 

mowa w §3 pkt 4 lit. a – c Regulaminu. 

4. Realizacja Pakietu II przyznanego Uczestnikowi, tj. spłata kredytu hipotecznego Uczestnika 

rozpocznie się w miesiącu następującym po miesiącu, w którym Organizator otrzyma od Uczestnika 

oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 powyżej, a także harmonogram spłat rat kredytu 

hipotecznego, nie wcześniej jednak niż w czternaście dni po otrzymaniu tych dokumentów przez 

Organizatora. Uczestnik ma obowiązek dostarczyć harmonogram spłat na adres e-mailowy: 

promocja@archicom.pl. Realizacja świadczenia będzie trwała nie dłużej niż do 31.12.2021 roku. 

Realizacja spłat rat kredytu ustanie najpóźniej w dniu rozwiązania (lub odstąpienia przez 

którąkolwiek ze stron) umowy, o której mowa w §3 pkt 4 lit. a - c Regulaminu. 

5. W skutek spłaty rat kredytu hipotecznego przez Spółkę, nabędzie ona roszczenie wobec Uczestnika 

o zwrot równowartości kwot spłaconych rat kredytu. Niemniej jednak, Uczestnik będzie mógł 

ubiegać się o nagrodę w postaci umorzenia tego roszczenia. Warunkiem przyznania nagrody będzie 

niezwłoczne (nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia takiej okoliczności) przesłanie przez 

Uczestnika na adres e-mailowy: promocja@archicom.pl informacji o: 

a. zawarciu przez Uczestnika umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której otrzymywać 

będzie co najmniej minimalne wynagrodzenie w rozumieniu Ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177); 

b. odwieszeniu działalności gospodarczej przez Uczestnika; 

c. rozpoczęciu nowej działalności gospodarczej przez Uczestnika; 

d. niewystąpieniu żadnego ze zdarzeń, o których mowa pod lit. a-c powyżej przez okres 9 

miesięcy od dnia przekazania przez Uczestnika Organizatorowi oświadczenia, o którym mowa 

w pkt. 2. 

Brak przedstawienia jednej z powyższych informacji w przewidzianym terminie powodować będzie 

konieczność zwrotu świadczenia w terminie kolejnych 7 dni.  

6. Otrzymanie nagrody może spowodować powstanie po stronie Uczestnika zobowiązania 

podatkowego, o którym mowa w § 8 pkt. 1 Regulaminu. Przekazanie Spółce, jako płatnikowi, 

równowartości kwoty należnego podatku, stanowi warunek przekazania nagrody (umorzenia 

roszczenia) i powinno być dokonane  przez Uczestnika najpóźniej w momencie umorzenia.  

7. Organizator ani żadna ze Spółek nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania Uczestnika wobec 

banku finansującego zakup Przedmiotu Umowy, wynikające z zawartej przez Uczestnika z bankiem 

umowy o kredyt.  

8. W przypadku rozwiązania umowy, o której mowa w §3 pkt 4 lit. a – c Regulaminu i braku zwrotu 

Spółce przez Uczestnika kwoty równowartości rat kredytu hipotecznego, równowartość tej kwoty 

zostanie potrącona przez Spółkę ze środkami wpłaconymi przez Uczestnika na poczet zawarcia 

jednej z umów wymienionych w §3 pkt. 4 lit a – c Regulaminu, a przeznaczonymi do zwrotu. 

mailto:promocja@archicom.pl
mailto:promocja@archicom.pl
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9. Z Pakietu II można skorzystać jednokrotnie, co oznacza, że powtórna Utrata Pracy nie uprawnia 

Uczestnika do ponownego skorzystania ze świadczenia. 

 

 

§ 7. Obowiązek opodatkowania 

 

1. Biorący udział w Promocji przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że otrzymanie nagrody, 

wynikającej ze skorzystania z Pakietu I lub Pakietu II, jest przychodem w rozumieniu ustawy z dnia 

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1387) i podlega 

opodatkowaniu na zasadach określonych w tej ustawie, jako nagroda związana ze sprzedażą 

premiową, jeśli łączna wartość nagrody w ramach danego Pakietu przekracza kwotę 2.000 zł. 

Podatek wynosi 10% łącznej wartości nagrody i jest pobierany w następujący sposób: 

a. w przypadku Pakietu I, Organizator opłaci podatek, który rozliczony zostanie w następujący 

sposób: Organizator potrąci kwotę należnego podatku z kwoty dodatkowej nagrody 

pieniężnej, o której mowa w §5 pkt 7; 

b. w przypadku Pakietu II, Uczestnik jest, zgodnie z §6 pkt 6, zobowiązany do wpłaty na rzecz 

Spółki równowartości kwoty należnego podatku w terminie do dnia przekazania nagrody, 

tj. umorzenia roszczenia o zwrot świadczenia. 

2. Uczestnik po skorzystaniu z praw wynikających z Pakietów Assistance jest zobowiązany do 

poinformowania Organizatora o wszelkich zmianach danych osobowych, zapisanych w formularzu 

rejestracyjnym. 

 

§ 8. Reklamacje 

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik może składać w formie pisemnej w 

postaci reklamacji opatrzonej podpisem Uczestnika dostarczonej do Organizatora  

za pośrednictwem poczty – na adres Organizatora lub poczty elektronicznej na adres e-mail: 

promocja@archicom.pl lub złożonej osobiście pod adresem siedziby Organizatora.  

2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, jego adres do korespondencji, numer 

umowy wymienionej w § 3 pkt 4 Regulaminu oraz szczegółowy opis zdarzenia budzącego 

zastrzeżenia oraz ewentualne oczekiwania Uczestnika, co do sposobu rozstrzygnięcia reklamacji.  

3. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia.  

4. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Uczestnika z obowiązku terminowej realizacji zobowiązań 

wynikających z umowy wymienionej w § 3 pkt 4 Regulaminu zawartej ze Spółką, a także z 

obowiązku zapłaty czynszu po przejęciu mieszkania.  

5. Organizator rozpatruje złożoną reklamację niezwłocznie i udziela na nią odpowiedzi nie później niż 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionego zgłoszenia (tj. zawierającego 

wszystkie elementy wskazane w §9 pkt 2 Regulaminu).  

 

 

§ 9. Dane osobowe 

 

• Administratorami danych osobowych (dalej jako „Administratorzy”) Kupującego w rozumieniu 

ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz w 

rozumieniu Rozporządzenia 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) są:  

mailto:promocja@archicom.pl
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• Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, 

• Archicom Nieruchomości JN3 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-416 

Wrocław, 

• Archicom Stabłowice sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, 

• Archicom Residential Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, 

• Space Investment Strzegomska 3 Kamieńskiego sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. 

Traugutta 45, 50-416 Wrocław, 

• Archicom Jagodno 5 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, 

• Archicom Nieruchomości 3 Sp. z.o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-416 

Wrocław, 

• Archicom Nieruchomości 7 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-416 

Wrocław, 

• Archicom Nieruchomości 11 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-416 

Wrocław, 

• Archicom Marina 4 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, 

• Archicom Marina 5 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, 

• Bartoszowice 1 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, 

• Archicom Nieruchomości 2 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-416 

Wrocław, 

• Altona Investments sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, 

• Archicom Nieruchomości JN1 Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-416 

Wrocław, 

• TN Stabłowice 1 sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-416 Wrocław, 

• Space Investment Strzegomska 3 Otyńska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 

45, 50-416 Wrocław. 

• Archicom Nieruchomości 8 Spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45, 50-416 

Wrocław. 

 

Pełna treść obowiązku informacyjnego zawierająca szczegółowe informacje o Administratorach, o 

celach i podstawach do przetwarzania danych osobowych, o odbiorcach danych osobowych, a także o 

prawach, które przysługują Uczestnikowi w związku z przetwarzaniem przez Administratorów danych 

osobowych została udostępniona Uczestnikowi w formie odnośnika za pośrednictwem kanału 

komunikacji (e-mail, sms, mms) wybranego przez Uczestnika oraz jest stale dostępna pod adresem 

https://www.archicom.pl/polityka-ochrony-prywatnosci/ 

 

§ 10. Postanowienia końcowe 

1. Treść Regulaminu jest dostępna w siedzibie Organizatora. 

2. Wszelkie zapytania dotyczące Promocji można kierować na adres: promocja@archicom.pl.  

3. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu 

Cywilnego. 

 

 

 

 

https://www.archicom.pl/polityka-ochrony-prywatnosci/
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Załącznik nr 1 do regulaminu 

 

Formularz rejestracyjny  

Imię ___________________________________________________________________________ 

Nazwisko __________________________________________________________________________  

Adres zamieszkania________________________________________________________________ 

PESEL_____________________________________________________________________ 

Inwestycja, mieszkanie, numer umowy __________________________________________________  

Nazwa i adres Urzędu Skarbowego ______________________________________________________  

Adres e-mail _______________________________________________________________________ 

Telefon kontaktowy __________________________________________________________________   

 

Oświadczam, że akceptuję Regulamin promocji „Mieszkania z Pakietem Assistance”* 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie i celu 

przeprowadzenia Promocji, w tym w celu realizacji obowiązku rozliczenia podatku dochodowego do 

właściwego Urzędu Skarbowego* 

Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą Archicom spółka akcyjna z siedzibą we 

Wrocławiu, przy ul. Traugutta 45 (KRS 0000555355).  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Promocji. Uczestnikowi 

przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo 

żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Archicom S.A. w związku z Promocją. 

 

__________________________________ 

podpis 

* Akceptacja Regulaminu / zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów Promocji jest 

niezbędna do udziału w Promocji 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu – Pakiet II 

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE ZABEZPIECZAJĄCE  

 

zawarta w dniu (●) we (●) (dalej: Umowa) pomiędzy: 

 

(●) Spółką (●) z siedzibą w (●), ul. (●), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym 

przez (●), pod numerem KRS: (●), NIP: (●), REGON: (●) , reprezentowaną przez: 

1. (●), 

 

zwaną w dalszej części Umowy „Deweloperem”,  

 

a  

 

Panem/Panią (●), zamieszkałym/ą ul. (●), legitymującym/ą się dowodem osobistym seria i nr: (●), 

PESEL: (●), 

 

zwanym/ą w dalszej części Umowy „Klientem” 

 

zwanymi dalej łącznie „Stronami”, a każda z nich osobno „Stroną”.  

 

PREAMBUŁA 

 

Zważywszy, że: 

1. Archicom S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Organizator) jest organizatorem promocji pt. 

“Mieszkania z pakietem Assistance” (dalej: Promocja), regulamin Promocji stanowi załącznik do 

Umowy (dalej: Regulamin); 

4. Promocja ma na celu zachęcić klientów indywidualnych do nabywania mieszkań w inwestycjach 

realizowanych we Wrocławiu przez jedną ze spółek wskazanych w regulaminie Promocji, m.in. przez 

Dewelopera; 

5. W dniu (●) Strony zawarły umowę (●) (dalej np.: Umowa deweloperska), zgodnie z którą powzięły 

wzajemne zobowiązania w zakresie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości (dalej: Umowa 

sprzedaży); 

6. Jednym ze świadczeń promocyjnych objętych Promocją jest możliwość udzielenia Klientowi przez 

Dewelopera zabezpieczenia w postaci spłaty rat kredytu hipotecznego do 31.12.2021 roku w razie 

utraty pracy (dalej: Pakiet II); 

7. Klient jest zainteresowany skorzystaniem z Pakietu II, 

Strony zdecydowały się na zawarcie niniejszej Umowy. 

 

 

§ 1.  

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Na warunkach przewidzianych w niniejszej Umowie oraz Regulaminie Deweloper zobowiązuje się 

jednorazowo względem Klienta, że w przypadku:  

1) utraty przez Klienta pracy w rozumieniu Regulaminu oraz 

2) złożenia przez Klienta oświadczenia o utracie pracy, zgodnego z załącznikiem do Regulaminu,  
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3) nieodstąpienia przez Klienta od Umowy deweloperskiej, 

Deweloper, na podstawie art. 518 §1 pkt. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. 

z dnia 16 maja 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1145)(dalej: KC) w ramach Pakietu II spłaci raty kredytu 

hipotecznego Klienta do 31.12.2021 roku, przeznaczonego na nabycie przedmiotu Umowy 

deweloperskiej, który został udzielony na okres nie krótszy niż 25 lat, z zastrzeżeniem §2 poniżej. 

Raty będą spłacane zgodnie z terminem ich wymagalności. 

2. Strony zgodnie ustalają, że zawarcie niniejszej Umowy przez Klienta stanowi jego zgodę na 

działanie Dewelopera opisane w ust. 1, wymaganą na podstawie art. 518 §1 pkt 3 KC.  

 

§ 2.  

REALIZACJA SPŁAT 

 

1. Deweloper będzie zobowiązany do spełnienia świadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 jedynie w 

przypadku: 

1) uprzedniego dokonania przez Klienta (lub bank udzielający kredytu hipotecznego na zakup 

przedmiotu Umowy deweloperskiej) wpłaty na rachunek Dewelopera kwoty odpowiadającej co 

najmniej 30% ceny zakupu przedmiotu Umowy deweloperskiej (dalej: Wpłata początkowa) 

oraz  

2) jeżeli oświadczenie o utracie pracy, zgodne z załącznikiem do Regulaminu, zostanie złożone 

nie później niż do dnia zawarcia Umowy sprzedaży,  

w każdym przypadku jednak zobowiązanie ustanie w sytuacjach przewidzianych w ust. 3 - 5 

poniżej. 

2. Realizacja spłaty rat kredytu hipotecznego Klienta przez Dewelopera rozpocznie się w miesiącu 

następującym po miesiącu, w którym Deweloper otrzyma od Klienta oświadczenie, o którym mowa 

w §1 ust. 1 pkt. 1), a także harmonogram spłat rat kredytu hipotecznego, nie wcześniej jednak niż 

w czternaście dni po otrzymaniu tych dokumentów przez Dewelopera.  

3. Zobowiązanie do spłaty rat kredytu hipotecznego Klienta przez Dewelopera będzie trwało nie dłużej 

niż do momentu przekazania przez Klienta Deweloperowi informacji, o której mowa w § 3 ust. 2 

pkt 1-3, a w braku któregokolwiek z powyższych – do 31.12.2021 roku.  

4. Zobowiązanie do spłaty rat kredytu hipotecznego Klienta przez Dewelopera ustanie najpóźniej w 

dniu rozwiązania Umowy deweloperskiej (lub odstąpienia od Umowy deweloperskiej przez 

którąkolwiek ze Stron). W takiej sytuacji roszczenie, o którym mowa w § 3 ust. 1 stanie się 

wymagalne w terminie 14 dni od dnia  rozwiązania Umowy deweloperskiej (lub odstąpienia od 

Umowy deweloperskiej przez którąkolwiek ze Stron). 

5. Zobowiązanie do spłaty rat kredytu hipotecznego Klienta przez Dewelopera powstanie 

jednorazowo, co oznacza, że powtórna utrata pracy przez Klienta, nie zobowiązuje Dewelopera do 

ponownego rozpoczęcia spełniania świadczenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 Umowy. 

§ 3.  

WARUNKI UMORZENIA 

 

1. Strony zgodnie oświadczają, że wskutek spłaty rat kredytu hipotecznego Klienta przez Dewelopera, 

Deweloper nabędzie wobec Klienta roszczenie o zwrot równowartości spłaconych rat kredytu, które 

stanie się łącznie wymagalne w terminie 14 dni od daty spłaty ostatniej raty kredytu, do której spłaty 

Deweloper był zobowiązany na podstawie niniejszej Umowy. 

2. W przypadku, gdy Klient niezwłocznie (nie później niż w terminie 7 dni od wystąpienia takiej 

okoliczności) poinformuje o: 
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1) zawarciu przez Klienta umowy o pracę lub innej umowy, na podstawie której otrzymywać 

będzie co najmniej minimalne wynagrodzenie w rozumieniu Ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177); 

2) odwieszeniu działalności gospodarczej przez Klienta; 

3) rozpoczęciu nowej działalności gospodarczej przez Klienta; 

4) niewystąpieniu żadnego ze zdarzeń, o których mowa w pkt. 1) – 3) powyżej 

i jednocześnie nie wystąpią okoliczności, o których mowa w § 2 ust. 4 Umowy (rozwiązanie Umowy 

deweloperskiej), Deweloper przyzna Klientowi nagrodę zgodną z Regulaminem. 

3. Informacja, o której mowa w ust. 2 powyżej wymaga zachowania formy dokumentowej, przy czym 

dopuszcza się przesłanie skanu dokumentu na adres e-mail: promocja@archicom.pl.  

4. Brak przedstawienia jednej z powyższych informacji w przewidzianym terminie powodować będzie 

konieczność zwrotu świadczenia w postaci równowartości spłacanych przez Dewelopera rat kredytu 

hipotecznego Klienta w terminie kolejnych 7 dni. 

 

§ 4.  

ZWROT RÓWNOWARTOŚCI SPŁACONYCH RAT KREDYTU 

 

1. W przypadku braku zwrotu przez Klienta Deweloperowi równowartości spłaconych rat kredytu 

hipotecznego Klienta w terminie wskazanym w § 3 ust. 4 Umowy i nieuzyskaniu przez Klienta 

nagrody, o której mowa w § 3 ust. 2 Umowy, Deweloper będzie uprawniony do potrącenia tej 

równowartości ze środków wpłaconych przez Klienta tytułem Wpłaty początkowej.  

2. Jeżeli do rozliczeń z tytułu zwrotu Wpłaty początkowej zastosowanie znajdą przepisy Ustawy z dnia 

16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (tj. z 

dnia 30 sierpnia 2019 r., Dz.U. z 2019 r. poz. 1805) (dalej: Ustawa deweloperska), w szczególności 

przepis art. 14 Ustawy deweloperskiej, Strony niniejszym zgodnie oświadczają, że zgromadzona na 

mieszkaniowym rachunku powierniczym kwota odpowiadająca kwocie Nagrody zostanie zwrócona 

bezpośrednio na konto bankowe Darczyńcy o numerze (●) do wysokości kwoty Nagrody, w 

pozostałym zaś zakresie – zgodnie z odrębnym oświadczeniem Stron. Powyższe stanowi 

oświadczenie, o którym mowa w art. 14 ust. 1 Ustawy deweloperskiej. 

 

 

§ 5. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy KC. 

2. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron. 

3. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

 

 

_____________________     _____________________ 

Deweloper                    Klient 

mailto:promocja@archicom.pl
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Załącznik nr 3 – Pakiet II 

Oświadczenie o utracie pracy  

 

 

………………………………….                                               ……….………………………….. 

Imię i nazwisko                                                                     Miejscowość, data 

 

OŚWIADCZENIE O UTRACIE ZATRUDNIENIA/ INNEJ PRACY ZAROBKOWEJ/ 

ZAPRZESTANIA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

 

Oświadczam, że z dniem …………………………………………... utraciłem/łam zatrudnienie/ inną 

pracę zarobkową/ zaprzestałem/łam/ zawiesiłem prowadzenia działalności gospodarczej*. 

Jestem świadomy/świadoma* odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 

 

 

*niepotrzebne skreślić 

 


