Pakiet usług PZM
dla członków Klubów
zrzeszonych w Polskim Związku Motorowym

Koncepcja Pakietu PZM
 Każdy członek Klubu zrzeszonego w Polskim Związku

Motorowym będzie mógł korzystać z pakietu dodatkowych,
atrakcyjnych świadczeń zapewnianych przez PZM
– tak zwanego „Pakietu PZM”.

 Pakiet PZM jest jednakowy dla członków wszystkich
Klubów należących do PZM w całej Polsce.

 Obok Pakietu PZM, każdy Klub zachowuje pełną

autonomię w oferowaniu własnych usług swoim członkom
oraz kształtowaniu wysokości składek członkowskich.

 Zadaniem Pakietu PZM jest uatrakcyjnienie i wzbogacenie
zakresu świadczeń dostępnych dla członków, a przez to
także oferty klubowej.

Świadczenia
klubowe

Pakiet PZM

Produkt klubowy a Pakiet PZM

świadczenia dodatkowe zapewniane
przez PZM (szczegółowo opisane dalej)
świadczenia podstawowe zapewniane
przez PZM (szczegółowo opisane dalej)
rabaty i bezpłatne świadczenia zapewniane
przez PZM, przysługujące wszystkim
członkom Klubu (szczegółowo opisane
dalej)
produkt członkowski danego Klubu
– jego zakres, cena (wysokość składki
członkowskiej) i polityka sprzedażowa
zależą wyłącznie od indywidualnej decyzji
danego Klubu

Zakres Pakietu PZM
 Pakiet PZM zawiera trzy grupy świadczeń:
 świadczenia bezpłatne i rabaty – dostępne dla każdego

posiadacza legitymacji lub karty klubowej (szczegółowo opisane dalej)

 świadczenia podstawowe – realizowane w ramach
podstawowej składki PZM (szczegółowo opisane dalej)

 świadczenia dodatkowe – realizowane w ramach dodatkowej
składki PZM (szczegółowo opisane dalej)

 Wyboru i zakupu świadczeń w ramach Pakietu PZM

dokonuje członek Klubu bezpośrednio w PZM – Klub nie
pośredniczy w zakupie ani finansowo, ani organizacyjnie.

Świadczenia bezpłatne i rabaty
 Usługi dostępne dla każdego posiadacza legitymacji
lub karty klubowej obejmują:

 rabaty w systemie „Show your Card” (pod warunkiem posiadania
legitymacji lub karty ze znaczkiem „Show your Card”),

 rabaty we wskazanej przez PZM, ogólnopolskiej sieci
warsztatów i serwisów samochodowych,

 specjalne taryfy i produkty ubezpieczeniowe*,
 wskazane przez PZM, bezpłatne świadczenia dla dzieci

i młodzieży, związane z motoryzacją i bezpieczeństwem
ruchu drogowego.

* świadczenie przysługujące po 6-miesięcznym stażu w Klubie

Świadczenia podstawowe
 Usługi dostępne dla członków Klubu, którzy opłacili
podstawową składkę PZM, obejmują:

 bezpłatny przegląd samochodu w dowolnej stacji kontroli pojazdów
należącej do PZM* (raz w roku, nie dotyczy przeglądu urzędowego),
 bezpłatny przegląd samochodu używanego przed zakupem,
w dowolnej stacji kontroli pojazdów należącej do PZM* (raz w roku),

 informację prawną w razie awarii lub wypadku,
 pomoc w wycenie i egzekucji odszkodowań od ubezpieczycieli
i sprawców wypadków*,

 przesłanie winiet, wydawnictw i druków (członek Klubu płaci jedynie
za wybrany produkt, koszty przesyłki pokrywa PZM),

 informacje turystyczne i drogowe.
* świadczenie przysługujące po 6-miesięcznym okresie opłacania składki PZM

Świadczenia dodatkowe
 Usługi dostępne dla członków Klubu, którzy opłacili
dodatkową składkę PZM, obejmują:

 usprawnienie pojazdu w miejscu zdarzenia (w razie awarii),
 holowanie pojazdu do najbliższego warsztatu (w razie awarii
lub wypadku),

 holowanie pojazdu z zagranicy do Polski (raz w roku, w razie awarii
lub wypadku) .

Rola Klubu w dystrybucji Pakietu PZM
 Pakiet PZM jest dostępny wyłącznie dla członków Klubu.
 Wybór i zakup świadczeń należących do Pakietu PZM

(podstawowych lub dodatkowych) należy do członka Klubu.

 Zadaniem Klubu jest promowanie Pakietu PZM pośród

swoich członków i informowanie ich o zakresie świadczeń
dostępnych w Pakiecie PZM oraz o możliwych sposobach
ich nabycia – na bazie materiałów otrzymanych od PZM.

 Nabycie Pakietu PZM przez członka danego Klubu nie

koliduje w żaden sposób z jego członkostwem w Klubie
ani nie umniejsza roli Klubu jako podstawowego organu
zrzeszającego swoich członków.

Dziękuję za uwagę!

