
 

Regulamin 
Promocji „Aktywuj n-serwis” dla Klientów 

Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A. 
(dalej: Promocja) 

 
  
I. Kto jest organizatorem Promocji?  
Organizatorami niniejszej Promocji „Aktywuj n-serwis” (dalej „Promocja”) są Nationale-Nederlanden 
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 12, wpisana do 
rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział 
Gospodarczy pod numerem KRS  0000025443, NIP: 527-10-02-574 (dalej „Nationale-Nederlanden 
TUNŻ”) oraz Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy ul. 
Topiel 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027325, prowadzonego 
przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego, z kapitałem zakładowym 10 120 000,00 zł w całości opłacony, NIP: 526-24-59-239 (dalej 
Nationale-Nederlanden UF), będąca agentem ubezpieczeniowym Nationale-Nederlanden TUNŻ.  
 
II. Co oznaczają używane pojęcia?  

1. Uczestnik – osoba, będąca właścicielem umowy ubezpieczenia  na życie (Ubezpieczający) w 
Nationale-Nederlanden Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie S.A (Klient), która otrzymała informację 
reklamową o Newsletterze „Twoje życie jest ważne” (w formie elektronicznej lub papierowej) i która 
jest jednocześnie nowym użytkownikiem n-serwisu, który nigdy dotychczas nie korzystał z n-serwisu 
(nigdy nie zalogował się do systemu). 

2. N-serwis – platforma internetowa umożliwiająca dostęp do polisy 24 godziny na dobę, 7 dni w 
tygodniu, dostępna poprzez stronę www.nn.pl, umożliwiająca zdalną obsługę umowy ubezpieczenia 
dla klientów Nationale-Nederlanden TUNŻ, którego wykonawcą jest Nationale-Nederlanden UF, a 
usługodawcą Nationale-Nederlanden TUNŻ. 

  
III. Jak długo trwa Promocja?  

1. Promocja trwa w okresie od dnia 23.12.2015 r. do 10.01.2016 r. 

 

IV. Na czym polega Promocja? 

1. Promocja dotyczy Klientów Nationale-Nederlanden TUNŻ, którzy spełniają jednocześnie 
następujące kryteria: mają zawartą z Nationale-Nederlanden TUNŻ umowę ubezpieczenia na 
życie, otrzymali  informację reklamową dotyczącą newslettera „Twoje życie jest ważne” (w 
formie elektronicznej lub papierowej) i którzy są nowymi użytkownikami n-serwisu, którzy 
nigdy dotychczas nie korzystali z n-serwisu (nigdy nie zalogowali się do systemu) i którzy w 
terminie 23.12.2015 r. do 10.01.2016 r. zalogują się do niego po raz pierwszy. 

2. Uczestnik, który we wskazanym terminie Promocji zaloguje się po raz pierwszy do n-serwisu 
(nigdy wcześniej nie logował się do systemu), w związku z promocją przygotowaną przez 
Organizatora  otrzyma zestaw biegowy zawierający bidon, opaskę biegową na smartfona oraz 
ręcznik, o łącznej wartości 64,56 zł brutto. Każdy Uczestnik może otrzymać tylko jeden 
zestaw.  

3. Potwierdzenie przyznania zestawu biegowego, będzie przesyłane Uczestnikowi drogą 
mailową po pierwszym zalogowaniu się przez Uczestnika do n-serwisu. 

4. Zestaw zostanie wysłany za pośrednictwem Poczty Polskiej w ciągu 21 dni od dnia pierwszego 
zalogowania się na aktualny adres korespondencyjny Uczestnika, posiadany przez  

Nationale-Nederlanden TUNŻ. 

http://www.nn.pl/


5. Z udziału w Promocji są wykluczeni pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin, 
osoby pozostające z Organizatorem w stosunku cywilnoprawnym (osoby związane umowami 
zlecenia, umowami o dzieło, kontraktami menedżerskimi), a także inne osoby biorące udział 
w organizowaniu Promocji. 

6. Otrzymanie nagród w promocji podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem 
dochodowym od osób fizycznych na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia  

26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 361 ze 
zm.) 

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę poniesioną przez Uczestnika, 
która wynikła z niewłaściwego działania n-serwisu lub przerw w dostępie do n-serwisu, jeśli 
niewłaściwe działanie n-serwisu lub przerwy w dostępie do n-serwisu nie były zawinione 
przez Organizatora. 

  
V. Jak zgłaszać reklamacje?  

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać na adres poczty elektronicznej: 
katarzyna.dabros@nn.pl lub pisemnie na adres Nationale-Nederlanden UF z dopiskiem 
„Promocja „Aktywuj n-serwis”. 

2. Reklamacje powinny być zgłoszone w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego 
podstawą reklamacji. 

3. Reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane przez Nationale-Nederlanden UF w 
terminie do 14 dni od daty ich otrzymania przez Nationale-Nederlanden UF. O decyzji  

Nationale-Nederlanden UF reklamujący zostanie powiadomiony pisemnie, listem zwykłym 
lub e-mailem. 

 
VI. Postanowienia ogólne  

1. Przystąpienie do Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu, w tym zgodę na 
przetwarzanie danych osobowych Uczestnika w celu przeprowadzenia wysyłki zestawu 
biegowego. 

2. Nationale-Nederlanden TUNŻ jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i 
przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej Promocji. 

3. Uczestnikowi Promocji, przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych 
oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych w 
związku z niniejszą Promocją. 

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

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie 
przepisy prawa polskiego. 

 

mailto:katarzyna.dabros@nn.pl

