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Regulamin Promocji „100 zł do Decathlon” 

z dnia 30.03.2018 

1. POSTANOWIENIA OGOLNE 

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji „100 zł do Decathlon”.  

1.2. Organizatorem Promocji jest Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z 

siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12 zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym 

przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS 0000025443, kapitał zakładowy 41.000.000,00 zł, wpłacony w całości, NIP 527-

10-02-574 (dalej zwane również Nationale-Nederlanden) z siedzibą w Warszawie. 

1.3. Promocja polega na przekazaniu potencjalnym klientom Nationale-Nederlanden, którzy spełnią 

warunki określone niniejszym Regulaminem upominku w postaci Karty podarunkowej Decathlon.  

1.4. Promocja trwa od 3 do 30 kwietnia 2018 roku lub do wyczerpania liczby Kart podarunkowych 

Decathlon dostępnych w ramach Promocji . 

 

2. DEFINICJE 

Zwroty użyte w niniejszym regulaminie i pisane wielką literą, otrzymują następujące znaczenie: 

 

2.1. Promocja - Sprzedaż premiowa „100 zł do Decathlon” organizowana przez Nationale-Nederlanden 

i prowadzona na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2.2. Regulamin - niniejszy regulamin promocji „100 zł do Decathlon” określający zasady i warunki 

prowadzenia Promocji. 

2.3. Uczestnik - osoba, która spełniła wszystkie warunki Promocji.. 

2.4. Karta podarunkowa Decathlon – to e-karta w formie PDF o wartości 100 zł, która honorowana jest 

zarówno w sklepach stacjonarnych Decathlon jak i na Decathlon.pl. Zasady korzystania z Karty 

podarunkowej opisane zostały na przekazanym PDF.  

2.5. Umowa dodatkowa – umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała dziecka, oferowana przez 

Nationale-Nederlanden, zawierana wraz z Umową główną na podstawie wniosku złożonego w 

okresie trwania Promocji. 

2.6. Umowa główna – umowa ubezpieczenia na życie Sposób na Przyszłość (TUL0) lub Ochrona Jutra 

(TUL1) zawarta z Nationale-Nederlanden, do której zawierana jest Umowa dodatkowa.  

 

Wszelkie inne pojęcia pisane wielką literą a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie mają znaczenie 

wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Umowy głównej i Umowy dodatkowej.  

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI I OTRZYMANIA ZAPROSZENIA 

3.1. Uczestnikiem Promocji jest osoba, która spełniła w okresie Promocji łącznie następujące warunki: 

3.1.1. jest osobą fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej; 



3.1.2. złożyła wniosek o zawarcie Umowy Głównej, jako Właściciel polisy wraz z Umową 

Dodatkową za pośrednictwem Przedstawiciela Ubezpieczeniowo-Finansowego 

współpracującego z Agentem Nationale-Nederlanden – spółką Nationale-Nederlanden 

Usługi Finansowe S.A.; 

3.1.3. podała swój adres e-mail na wniosku o zawarcie Umowy głównej; 

3.1.4. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Nationale-Nederlanden Usługi 

Finansowe S.A. w celach marketingowych oraz zgodę na przekazywanie przez Nationale-

Nederlanden Usługi Finansowe S.A. informacji handlowych na  adres e-mail; 

3.1.5. w terminie wskazanym w Umowie Głównej opłaciła całą należą Nationale-Nederlanden 

składkę wraz ze składką za Umowę Dodatkową;  

3.2. Wyrażenie zgód, o których mowa w pkt. 3.1.4. jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wzięcia 

udziału w Promocji i otrzymania Karty podarunkowej Decathlon. 

3.3. Warunkiem otrzymania Karty podarunkowej Decathlon jest aby dzień rozpoczęcia ochrony 

ubezpieczeniowej z tytułu Umowy Głównej przypadł nie później niż 15 czerwca 2018 roku; 

3.4. W związku z zawarciem jednej Umowy dodatkowej, po spełnieniu wszystkich warunków 

Regulaminu, Uczestnik otrzymuje prawo do jednej Karty podarunkowej Decathlon. Właściciel polisy 

może w ramach jednej Umowy głównej złożyć wnioski o zawarcie kilku Umów dodatkowych, jednak 

jeden Uczestnik może otrzymać nie więcej niż 10 Kart podarunkowych Decathlon. 

3.5. Liczba Kart podarunkowych Decathlon dostępnych dla wszystkich Uczestników w ramach Promocji 

jest ograniczona. 

3.6. Karta podarunkowa Decathlon wysyłana jest mailem na wskazany przez Uczestnika we wniosku o 

zawarcie Umowy Głównej adres e-mail, po weryfikacji warunków opisanych w Regulaminie, nie 

później jednak niż w terminie 20 dni od dnia akceptacji przez Nationale-Nederlanden wniosku o 

zawarcie Umowy Głównej. 

3.7. Otrzymanie Karty podarunkowej Decathlon jest zwolnione z podatku dochodowego od osób 

fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 

od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)  

 

4. Karta podarunkowa Decathlon 

4.1. Z Karty podarunkowej Decathlon może skorzystać Uczestnik lub osoba, której Uczestnik przekaże 

Kartę podarunkową Decathlon (są to karty na okaziciela). 

4.2. Karta podarunkowa Decathlon nie może być wymieniona na ekwiwalent pieniężny. 

4.3. Z Karty podarunkowej Decathlon można skorzystać zarówno w sklepach stacjonarnych Decathlon 

jak i na decathlon.pl.  

4.4. Karta podarunkowa Decathlon ma określony termin ważności i jest on na niej wskazany. 

4.5. Użycie Karty podarunkowej Decathlon jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.  
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5. Ochrona danych osobowych 

5.1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Nationale-Nederlanden Towarzystwo 

Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie (00-342), przy ul. Topiel 12. 

5.2. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Promocji oraz w celu 

wydania Karty podarunkowej Decathlon. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.). 

5.3. Każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do kontroli przetwarzania jej danych 

osobowych w dowolnym momencie, w tym ma prawo do dostępu do treści swoich danych i ich 

poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przeprowadzenia Promocji 

oraz w celu wydania Karty podarunkowej Decathlon. 

5.4. W celu realizacji powyższych praw opisanych w pkt. 5.3. powyżej należy skontaktować się z 

administratorem danych. Można to zrobić przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby 

administratora danych lub w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza dostępnego na 

stronie internetowej Nationale-Nederlanden (www.nn.pl). 

 

6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE 

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji, należy zgłaszać pisemnie na adres Nationale-

Nederlanden z dopiskiem „100 zł do Decathlon”. 

6.2. Reklamacje powinny być zgłoszone w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego 

podstawą reklamacji.  

6.3. Reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane przez Nationale-Nederlanden w terminie do 14 

dni od daty ich otrzymania. O decyzji Nationale-Nederlanden reklamujący zostanie powiadomiony 

pisemnie, listem zwykłym lub telefonicznie, przy czym informacja telefoniczna dopuszczalna jest 

jedynie w przypadku uwzględnienia reklamacji. 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7.1. Informacja o zakończeniu Promocji w związku z wyczerpaniem Kart podarunkowych Decathlon 

zostanie podana na stronie www.nn.pl. 

7.2. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.nn.pl 

7.3. Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają wyłącznie charakter 

informacyjny.  

7.4. Nationale-Nederlanden ma prawo modyfikować niniejszy Regulamin, podając jego nowe brzmienie 

na stronie www.nn.pl. Jakiekolwiek modyfikacje Regulaminu nie naruszą praw nabytych przez 

Uczestników przed dokonaniem zmiany. 

7.5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

prawa polskiego.  

http://www.nn.pl/

