
Regulamin programu „Polecaj 
IKZE” 
Regulamin obowiązuje od 15 listopada do 31 grudnia 2022 r. 

Cel programu

Chcemy zachęcić naszych klientów, którzy mają Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) i /lub Indywidualne Konto 
Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) w Nationale-Nederlanden DFE, by polecali nasze IKZE swoim znajomym oraz 
rodzinie. Nagrodzimy ich za polecenie, kiedy osoby, którym polecili nasz produkt założą IKZE i zaczną na nim oszczędzać. 

Nowych klientów, którzy założą IKZE z polecenia, nagrodzimy za to, że otworzyli u nas IKZE oraz zaczęli na nim 
oszczędzać. Nowi klienci również mogą polecać IKZE. Te osoby również nagrodzimy.

1. Postanowienia ogólne 

1.1.     W regulaminie określamy zasady programu „Polecaj IKZE”. 

1.2.     Program organizuje Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., które w tym dokumencie 
nazywamy „Nationale-Nederlanden PTE”. Ma ono siedzibę w Warszawie przy ul. Topiel 12 i jest zarejestrowane  
w rejestrze przedsiębiorców, który prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000042153. Kapitał zakładowy Nationale-Nederlanden PTE 
wynosi 33 000 000,00 zł i jest wpłacony w całości. Numer NIP Nationale-Nederlanden PTE to 526-22-41-523. 

1.3.     W ramach programu „Polecaj IKZE” osoby, które spełnią łącznie wszystkie warunki określone przez nas w tym 
Regulaminie, otrzymają bon podarunkowy do Allegro. 

1.4.    Program trwa od 15 listopada do 31 grudnia 2022 r. włącznie. 

2. Definicje 

2.1.     Zwroty, których używamy w tym regulaminie i piszemy wielką literą, otrzymują następujące znaczenie: 

–  Bon – kod (ciąg znaków) o wartości odpowiednio 50 zł, 100 zł, 150 zł i 200 zł, który jest honorowany na stronie 
www.allegro.pl. Kod i informację jak korzystać z Bonu prześlemy mailem do Polecającego i Odbiorcy Polecenia. 
Wartość Bonu, który przyznamy za Polecenie określają zasady, które opisaliśmy w pkt. 3.2. Regulaminu.

–  IKZE, nasze IKZE – Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w Nationale-Nederlanden DFE. 

–  Kod – indywidualny kod (ciąg znaków), który Polecający, czyli nasz Obecny klient przesyła swoim znajomym i/lub 
rodzinie, czyli Odbiorcom polecenia. Odbiorcy polecenia muszą użyć Kodu, by założyć IKZE w ramach Programu. 

–  Nationale-Nederlanden DFE – Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny. 

–  Odbiorca polecenia, Nowy klient – osoba, która otrzymuje Kod i w momencie, gdy go otrzymała nie miała IKZE  
w Nationale-Nederlanden DFE. – Nationale-Nederlanden PTE. 

–  Program – program „Polecaj IKZE”, który organizuje Nationale-Nederlanden PTE zgodnie z zasadami, które 
określamy w tym Regulaminie.  
Polecający, Obecny klient – osoba, która ma IKE i/lub IKZE w Nationale-Nederlanden DFE i poleca nasze IKZE 
swoim znajomym i/lub rodzinie, czyli przesyła im Kod, który uprawnia do udziału w Programie. 

–  Polecenie w Serwisie Klienta – zaproszenie, by założyć nasze IKZE w ramach Programu, które przesyłamy  
w imieniu Polecającego do Odbiorcy polecenia na jego adres e-mail. 

–  Regulamin – regulamin programu „Polecaj IKZE”, który określa zasady i warunki Programu.  

–  Samodzielne polecenie – zaproszenie, by założyć nasze IKZE w ramach Programu, które Polecający samodzielnie 
wysyła swoim znajomym oraz rodzinie. 

–  RODO – rozporządzenie 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 osobowych).  
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–  Serwis Klienta – platforma Serwis Klienta nnikze.pl, gdzie osoby, które mają nasze IKE i IKZE zarządzają  
swoimi produktami.  

–  Uczestnik Programu – Polecający i Odbiorca polecenia.  

–  Umowa IKZE – umowa o prowadzenie Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego  
w Nationale-Nederlanden DFE.przeszła przez elektroniczny proces zawierania Umowy IKZE  
z Nationale-Nederlanden DFE i otrzymała mail, który Wszelkie inne pojęcia, które piszemy wielką literą,  
a których nie zdefiniowaliśmy w Regulaminie, mają znaczenie opisane w Umowie o prowadzenie IKZE oraz 
Statucie Nationale-Nederlanden DFE.  

3. Warunki programu 

3.1.    By otrzymać Bon, Uczestnicy Programu muszą spełnić łącznie wszystkie warunki, które opisujemy poniżej.

3.1.1.   Jeśli jesteś naszym Obecnym klientem i chcesz polecić IKZE bliskim, to w czasie trwania Programu:

• zaakceptuj ten Regulamin w Serwisie Klienta,
• prześlij Polecenie swoim znajomym lub rodzinie. 

3.1.2. Jako Polecający możesz przesłać Polecenie:

•  samodzielnie – skopiuj z Serwisu Klienta dedykowane zaproszenie, które zawiera Kod. Znajdziesz je w sekcji 
„Polecaj IKZE”. Zaproszenie prześlij osobie, której chcesz polecić nasze IKZE. Możesz zrobić to w dowolny sposób, 
czyli przez m.in. SMS, mail lub komunikatory w mediach społecznościowych.

•  w Serwisie Klienta – podaj adres e-mail osoby, której chcesz polecić IKZE. Na ten adres wyślemy w Twoim imieniu 
zaproszenie, które zawiera Kod. 

3.1.3.  Każdy Polecający musi mieć zgodę Odbiorcy polecenia na to, by przesłać mu treści marketingowe, które dotyczą 
produktów z oferty Nationale-Nederlanden DFE. Może to być zgoda ustna, pisemna lub elektroniczna. Jako 
Polecający jesteś odpowiedzialny za to, by mieć tę zgodę i wysłać Polecenie.

3.1.4.  Jako Polecający możesz wysłać nieograniczoną liczbę Poleceń. W ciągu jednej sesji logowania w Serwisie Klienta 
możesz wysłać pięć Poleceń w Serwisie Klienta.

3.1.5. Jako Polecający nie możesz otworzyć IKZE ze swojego Polecenia.

3.1.6. Jeśli jesteś Odbiorcą polecenia, czyli naszym Nowym klientem w czasie trwania Programu:

•  wejdź na stronę https://nnikze.pl/wniosek/ikze, by otworzyć nasze IKZE. Możesz otworzyć u nas nowe IKZE lub 
przenieść do nas IKZE z innej firmy;

•  wpisz otrzymany Kod. Zrobisz to na ekranie, na którym będziesz akceptować zgody i oświadczenia, których 
wymagamy;

• zaakceptuj Regulamin oraz daj nam upoważnienie do tego, żebyśmy przekazali Polecającemu informacje:

– że skorzystałeś z Polecenia;

–  że otworzyłeś IKZE i wpłaciłeś kwotę, która uprawnia Cię do tego, by otrzymać Bon. Ta informacja jest objęta 
tzw. tajemnicą zawodową.

• zakończ elektroniczny proces zawierania Umowy IKZE z Nationale-Nederlanden DFE.

3.1.6.2.  Jeśli jesteś Odbiorcą polecenia, czyli naszym Nowym klientem, wpłać na IKZE kwotę, która uprawnia Cię do tego,  
by otrzymać Bon. Zrób to:

• w ciągu 30 dni od Założenia IKZE;
• gdy przenosisz do nas IKZE z innej firmy, w ciągu 60 dni od Założenia IKZE.

3.2.     Gdy Polecający i Odbiorca polecenia spełnią wszystkie powyższe warunki otrzymają Bony.

3.2.1. Jako Polecający otrzymasz:

•  bon w kwocie 50 zł za każde Polecenie. Otrzymasz go, jeśli Odbiorca polecenia również spełni warunki, by 
otrzymać Bon. 

•  dodatkowy Bon w kwocie 50 zł za każde trzy Polecenia. Otrzymasz go, jeśli Odbiorcy tych Poleceń spełnią 
warunki by otrzymać Bon.

3.2.2. Jako Polecający:

• do każdego bonu o wartości 50 zł otrzymasz dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości 12 zł;

•  zgadzasz się na to, że przeznaczymy kwotę nagrody pieniężnej na zapłatę podatku. Nie wypłacimy Ci fizycznie tej 
nagrody pieniężnej.

3.2.3.  Jako Odbiorca polecenia otrzymasz Bon po tym, jak założysz IKZE i wpłacisz wymaganą kwotę. Wartość bonu 
zależy od łącznej kwoty, którą wpłacisz na nasze IKZE w ciągu:
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• 30 dni od Założenia IKZE;
• gdy przenosisz do nas IKZE z innej firmy, w ciągu 60 dni od Założenia IKZE.

    Jeśli przenosisz do nas IKZE z innej firmy do kwoty wpłat, którą bierzemy pod uwagę, by przyznać Ci bon, wliczymy 
środki, które przeniesiesz do nas w ramach wpłaty transferowej.

3.2.4. Odbiorca polecenia oraz Polecający nie otrzymają Bonu, gdy Odbiorca polecenia wycofa środki z IKZE: 

• w ciągu 2 miesięcy od Założenia IKZE, 
• gdy przenosi do nas IKZE z innej firmy, w ciągu 3 miesięcy od Założenia IKZE.

3.2.5. Odbiorca polecenia oraz Polecający nie otrzymają Bonu, gdy Odbiorca odstąpi od Umowy IKZE.

3.2.6.  Jeśli wycofasz środki z IKZE (w formie Zwrotu lub Wypłaty transferowej)1 przed upływem 12 miesięcy od Założenia 
IKZE, poniesiesz opłatę. Wynosi ona 50% wartości środków, które wycofujesz, ale nie więcej niż 300 zł.

    Jeśli będziesz wycofywać pieniądze w formie Zwrotu, masz obowiązek samodzielnie odprowadzić podatek 
dochodowy od osób fizycznych od środków, które Ci wypłacimy. 

3.3.   Polecający i Odbiorca polecenia otrzymają Bony w wiadomości e-mailowej. 

Prześlemy je:

• na adresy e-mail, które każdy z nich podał na swoim koncie w Serwisie Klienta;

•  w ciągu 2 miesięcy od Założenia IKZE; a w przypadku, gdy Odbiorca polecenia przenosi do nas IKZE z innej firmy, 
w ciągu  
3 miesięcy od Założenia IKZE.

3.4.    Bony, które otrzymają Odbiorcy polecenia są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, jako nagrody, 
które dotyczą sprzedaży premiowej. Dzieje się tak na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.  
o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj.. Dz.U. z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.). Zwolnienie od podatku nie 
dotyczy nagród, które Odbiorca polecenia otrzymał w związku z tym, że prowadzi pozarolniczą działalnością 
gospodarczą. W takim przypadku Odbiorca polecenia musi samodzielnie rozpoznać przychód z działalności 
gospodarczej. 

3.5.    Bony wraz z nagrodą pieniężną, które otrzymają Polecający, są opodatkowane zryczałtowanym 19% podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych. Dzieje się tak na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym 
dla osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Nationale-Nederlanden PTE, jako organizator Programu, obliczy, pobierze 
i odprowadzi ten podatek do odpowiedniego urzędu skarbowego (zgodnie z art. 41 ust. 4 i art. 42 ust. 1 tej ustawy). 
Podatek pobierzemy z kwoty nagrody pieniężnej, którą przyznamy. 

4. Bon podarunkowy Allegro  

4.1.     Z Bonu może korzystać Uczestnik Programu lub osoba, której Uczestnik Programu przekaże Bon. Bon to karta  
na okaziciela. 

4.2.   Bonu nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny. 

4.3.    Bon ma określony termin ważności – wynosi on 12 miesięcy od daty wystawienia Bonu. Wskazujemy go  
w wiadomości e-mailowej.

4.4.    Warunki korzystania z Bonu przekażemy razem z nim oraz opublikujemy je na stronie www.nn.pl/Allegro.

5. Ochrona danych osobowych  

5.1.     Poniżej przekazujemy pełną informację, która dotyczy przetwarzania danych osobowych w związku  
z uczestnictwem w Programie.

Łączna kwota wpłat na nasze IKZE Wartość Bonu

2 000 – 2 999,99 zł 100 zł

3 000 – 3 999,99 zł 150 zł

4 000 zł – maksymalny limit wpłat w 2022 r. 200 zł

1  Zwrot to sytuacja, gdy wypłacisz oszczędności z IKZE :
•  nie masz skończonych 65 lat, 
•  wpłacasz środki na IKZE krócej niż przez 5 lat. 
Wypłata transferowa to sytuacja, gdy przenosisz środki z naszego IKZE do IKZE w innej firmie.
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6. Postępowanie reklamacyjne  

6.1.    Jeśli chcesz zgłosić reklamacje, które dotyczą Programu, zgłoś je do nas:

a.   pisemnie – możesz przesłać nam pismo lub dostarczyć je osobiście do punktu obsługi klienta. Znajduje się on  
w naszej siedzibie pod adresem: Nationale-Nederlanden PTE, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa;

b.   ustnie – telefonicznie (801 20 30 40 lub 22 522 71 24) albo osobiście podczas wizyty w punkcie obsługi klienta. 
Znajduje się on w naszej siedzibie pod adresem Nationale-Nederlanden PTE, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa;

c.   elektronicznie – prześlij nam formularz zgłoszeniowy, który znajduje się na stronie internetowej www.nn.pl.

6.2.    Reklamacje, które dotyczą Programu, zgłaszaj zgodnie z zasadami polityki reklamacyjnej Nationale-Nederlanden PTE. 
Znajdziesz ją na stronie https://www.nn.pl/dam/dokumenty/polityka-reklamacji/OFE/Polityka-reklamacji-ofe.pdf.

7. Postanowienia końcowe   

7.1.     Regulamin udostępniamy na stronie internetowej www.nn.pl.

7.2.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2022 r.

7.3.    Sprawy, których nie reguluje Regulamin, regulują odpowiednie przepisy prawa polskiego. 
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Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 000042153, NIP: 526-22-41-523; Kapitał zakładowy – 33 000 000,00 zł, wpłacony w całości.

Informacje, które dotyczą przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem 
Twoich danych 

Administratorem Twoich danych jest Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo 
Emerytalne S.A., które ma siedzibę w Warszawie (00-342) przy ul. Topiel 12. 

Jak się z nami  
skontaktujesz

Z administratorem możesz skontaktować się:
•  elektronicznie: info@nn.pl, lub
•  pisemnie: Nationale-Nederlanden PTE S.A., ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa.
Jako Administrator wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Możesz się z nim skontaktować:
•  elektronicznie: iod@nn.pl, lub 
•  pisemnie: Nationale-Nederlanden PTE, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa.

Po co przetwarzamy 
Twoje dane i dlaczego

Przetwarzamy dane, by zorganizować i prowadzić Program. W ramach naszych zadań 
udostępniamy Ci informacje o:
•  zasadach i rezultatach programu, 
•  tym, że przyznaliśmy Ci nagrodę,
•  tym, że wydaliśmy nagrodę. 
Dane te będziemy przetwarzać na podstawie zgody na uczestnictwo w Programie oraz  
w ramach naszego tzw. prawnie uzasadnionego interesu. Jest nim wydanie przyrzeczonej 
nagrody, gdy zostaną spełnione warunki Programu. Dane przetwarzamy także, aby wypełnić 
obowiązki podatkowe i rachunkowe, które nakładają na nas przepisy prawa.

Jak długo będziemy 
przetwarzać Twoje dane

Dane, które zbierzemy w ramach Programu, będziemy przetwarzać przez 6 lat, licząc od końca 
roku kalendarzowego, w którym zakończył się Program. 

Kto jest odbiorcą  
Twoich danych

Przekazujemy Twoje dane osobowe podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na nasze 
zlecenie. Są to między innymi dostawcy usług IT. Podmioty te przetwarzają dane w naszym 
imieniu i na naszą rzecz. Robią to na podstawie umowy, którą z nami zawarły oraz zgodnie  
z naszymi poleceniami.

Jakie masz prawa  
w zakresie swoich 
danych 

•  Masz prawo dostępu do swoich danych. 
•  Możesz zażądać, żebyśmy sprostowali, usunęli oraz ograniczyli przetwarzanie tych danych. 
•   W każdej chwili możesz wycofać zgodę, której nam udzieliłeś. Jest ona dobrowolna. Jeśli ją 

wycofasz, dotychczasowe przetworzenie Twoich danych, którego dokonaliśmy przed 
wycofaniem zgody, będzie zgodne z prawem. 

•   Możesz poprosić, żebyśmy przekazali Twoje dane w formie pliku, w formacie który jest 
powszechnie odczytywany. Możesz też poprosić, byśmy przekazali Twoje dane do innego 
administratora lub przekazać je do niego samodzielnie. 

•   Możesz wnieść skargę do organu nadzorczego, który zajmuje się ochroną danych 
osobowych. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

http://www.nn.pl

