
Regulamin Oferty specjalnej
„Trzynasta składka dla Ciebie”
zwany dalej Regulaminem

Definicje:
Akcja: oferta specjalna „Trzynasta składka dla Ciebie” dotycząca zawarcia Umowy ubezpieczenia na życie „Ochrona Jutra” oznaczonej 
kodem TUL1, nr OWU/TUL1/1/2016. (zwanej dalej: Umową ubezpieczenia). Akcją objęte jest zarówno zawarcie Umowy ubezpieczenia, 
jak i Umowy ubezpieczenia wraz z Umowami dodatkowymi zgodnie z Warunkami. 

Uczestnik Akcji: osoba fizyczna, która, złoży wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia oraz opłaci pierwszą składkę w należnej 
wysokości do dnia 31 maja 2017 r. oraz spełni warunki określone niniejszym Regulaminem. 

Warunki: Ogólne warunki ubezpieczenia na życie nr OWU/TUL1/1/2016.

I.  Postanowienia ogólne 

1.  Organizatorem Akcji jest Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12,  
00-342 Warszawa, (zwana dalej: Nationale-Nederlanden). 

2.  Czas trwania Akcji obejmuje wyłącznie Umowy ubezpieczenia zawarte na podstawie wniosków o zawarcie umowy ubezpieczenia 
złożonych w okresie od 18 stycznia 2017 roku do 30 kwietnia 2017 roku. 

3.  Oferta specjalna polega na przyznaniu Uczestnikowi Akcji Trzynastej składki, tj. kwoty określonej wg. zasad określonych w pkt. 4 – 6. 
4.  Trzynasta składka stanowi kwota będąca równowartością kwoty miesięcznej Składki zadeklarowanej i opłaconej z tytułu Umowy 

ubezpieczenia dla umów opłacanych z częstotliwością miesięczną. Kwota ta obejmuje łączną sumę miesięcznej składki za Umowę 
ubezpieczenia oraz miesięcznej składki ze wszystkich umów dodatkowych, po uwzględnieniu zniżek i rabatów. W przypadku umów 
opłacanych z częstotliwością inną niż miesięczna powyższe zasady stosuje się odpowiednio.

5.  W przypadku Umów ubezpieczenia opłacanych z częstotliwością inną niż miesięczna Trzynastą składkę stanowi suma składki za 
Umowę podstawową oraz składek za Umowy dodatkowe po uwzględnieniu zniżek i rabatów, odpowiednio: 
•  kwota stanowiąca 1/12 pierwszej składki opłaconej z częstotliwością roczną, 
•  1/6 pierwszej Składki opłaconej z częstotliwością półroczną, 
•  kwota stanowiąca 1/3 kwoty pierwszej Składki opłaconej z częstotliwością kwartalną. 

6.  Maksymalna wysokość Trzynastej składki wynosi 500 zł. 
7.  W terminie 30 dni od pierwszej rocznicy zawarcia Umowy ubezpieczenia Uczestnik Akcji może złożyć pisemną dyspozycję wypłaty 

Trzynastej składki na wskazany rachunek bankowy lub przeznaczenia jej na poczet przyszłych składek. Po tym terminie Trzynasta 
składka zostanie zaliczona na poczet przyszłych Składek. 

II.  Warunki przyznania Trzynastej składki

1.  Trzynasta składka zostanie przyznana wyłącznie Uczestnikowi Akcji, który: 
a)  wystąpi z wnioskiem o zawarcie z Nationale-Nederlanden Umowy ubezpieczenia „Ochrona Jutra” oznaczonej w dokumencie 

ubezpieczenia i innych dokumentach wystawionych przez Nationale-Nederlanden kodem: TUL1, w okresie od 18 stycznia 2017 roku 
do 30 kwietnia 2017 roku,

b)  wpłaci należną składkę za Umowę ubezpieczenia – składka za Umowę ubezpieczenia musi wpłynąć na rachunek  
Nationale-Nederlanden do dnia 31 maja 2017 r., 

c)  opłaci wszystkie składki należne z tytułu Umowy ubezpieczenia do dnia pierwszej rocznicy zawarcia umowy ubezpieczenia 
w wysokości nie niższej niż pierwsza opłacona Składka, 

d)  minimalna wysokość Składki z tytułu Umowy ubezpieczenia wyniesie nie mniej niż: 150 zł miesięcznie lub wielokrotność tej 
kwoty przy płatnościach innych niż miesięczne w każdym z 12 miesięcy poprzedzających pierwszą rocznicę polisy. 

2.  Trzynasta składka zostanie przyznana wyłącznie w przypadku braku zaległości w opłacaniu składek na dzień pierwszej rocznicy 
rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej. 

3.  Trzynasta składka zostanie przyznana tylko na pierwszą rocznicę Umowy ubezpieczenia. Na kolejne rocznice Umowy ubezpieczenia 
Trzynasta składka nie przysługuje.

III.  Postanowienia końcowe

 1.  Treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.nn.pl. 
2.  Udział w Akcji oznacza akceptację jej zasad, zawartych w Regulaminie. 
3.  Wysokość Trzynastej składki jest określona w kwotach netto dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku zaistnienia 

obowiązku uiszczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z przyznaniem Trzynastej składki na podstawie art. 30 ust. 1 
pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, Nationale-Nederlanden przyzna Uczestnikowi Akcji dodatkowe świadczenie 
pieniężne w kwocie odpowiadającej podatkowi obciążającemu Uczestnika Akcji, przeznaczonej na zapłatę ww. podatku. Pobór podatku 
zostanie dokonany poprzez potrącenie podatku przez Nationale-Nederlanden z kwoty dodatkowego świadczenia pieniężnego.

4.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2017 r.


