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Kapitał zakładowy – 10 120 000 zł, wpłacony w całości 

Regulamin Promocji „Home assistance” 
 

Organizator Promocji  

1. Organizatorem Promocji Home assistance, zwanej dalej „Promocją” jest Nationale-Nederlanden Usługi 

Finansowe S.A z siedzibą przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. 

Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000027325, kapitał zakładowy 

10.100.000,00 zł, wpłacony w całości; NIP 526-24-59-239 (dalej: Nationale-Nederlanden UF).  

 

Dostawca ochrony assistance 

2. Ochronę assistance oferowaną w ramach Promocji świadczy Mondial Assistance Sp. z o.o. z siedzibą 

w Warszawie przy ulicy Domaniewskiej 50B, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000130257, NIP 526-23-22-380, kapitał zakładowy 3.800.000 złotych.  

 

Uczestnik promocji 

3. Osoba, która w okresie od 7 stycznia 2016 r. do 31 października 2016 r. odbędzie spotkanie z przedstawicielem 

Organizatora Promocji  podczas którego zostanie przeprowadzona Analiza potrzeb osobistych. 

4. W promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora promocji oraz członkowie ich rodzin, osoby 

pozostające z Organizatorem promocji w stosunku cywilnoprawnym (osoby związane umowami zlecenia, 

umowami o dzieło, kontraktami menedżerskimi), a także inne osoby biorące udział w organizowaniu Promocji. 

Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, 

małżonków, rodziców i rodzeństwo małżonków, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, jak również 

znajdujące się pod opieką lub kuratelą. 

 

Cel Promocji  

5. Celem Promocji jest reklama i promocja Organizatora Promocji, w tym zachęcenie potencjalnych i obecnych 

klientów podmiotów, których produkty są dystrybuowane przez Organizatora Promocji do spotkań z 

Przedstawicielem Organizatora Promocji, podczas których przeprowadzana jest analiza potrzeb finansowych, i 

przedstawiane są produkty dystrybuowanych przez Organizatora Promocji. 

6. Uczestnicy promocji otrzymają ulotkę z nadrukowanym na niej indywidualnym numerem identyfikacyjnym 

(dalej: Ulotka), umożliwiającej bezpłatne zawarcie przez Uczestnika z Dostawcą ochrony assistance Umowy 

ubezpieczenia „Pomoc fachowców, pomoc w domu” w wariancie „BASIC” (dalej: „Ochrona assistance”) na 

okres 6 miesięcy, na warunkach określonych w niniejszym regulaminie oraz OWU. 

7. Umowa ubezpieczenia „Pomoc fachowców, pomoc w domu” jest zawierana na podstawie Ogólnych Warunków 

Ubezpieczenia „Pomoc fachowców, pomoc w domu” (dalej: OWU). 

8. Aby skorzystać z Ochrony assistance należy wejść na stronę internetową  

nn.pomoc-fachowcow.pl/home-assistance i aktywować Ochronę assistance podając wymagane na stronie 

dane osobowe oraz indywidualny numer identyfikacyjny. 

9. W ramach Ochrony assistance Dostawca ochrony assistance  organizuje i pokrywa koszty interwencji 

specjalisty (hydraulik, elektryk, dekarz, ślusarz, stolarz, szklarz) na warunkach opisanych w Ogólnych 

Warunkach Ubezpieczenia „Pomoc fachowców, pomoc w domu”, dostępnych na stronie  

nn.pomoc-fachowcow.pl/home-assistance 

10. Udział w Promocji jest bezpłatny.   

11. Dokumentem uprawniającym do skorzystania z Ochrony assistance będzie Ulotka. 

12. Ulotka wraz z Indywidualnym numerem identyfikacyjny uprawnia również Uczestnika: 

a. do 20% zniżki na wariant COMFORT lub ALL INCLUSIVE w ramach umowy ubezpieczenia 

„Pomoc fachowców, pomoc w domu” 

b. do 30% zniżki na ubezpieczenie turystyczne oferowane na www.elvia.pl 

13. Otrzymanie przez Uczestnika Promocji kodu korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym 

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

 

 

 



 

 

Przystąpienie do Promocji  

14. Do Promocji mogą przystąpić osoby, które w okresie trwania Promocji odbędą spotkanie z przedstawicielem 

Organizatora Promocji podczas którego przeprowadzona zostanie analiza potrzeb osobistych. 

15. Promocja trwa w okresie od 7 stycznia 2016 do 31 października 2016 r. 

 

Wygaśnięcie dostępu do Usługi  

16. Indywidualny numer identyfikacyjny umożliwiający skorzystanie z Ochrony assistance oraz uprawniający do 

zniżek określonych w pkt 11 jest ważny do 31 grudnia 2016 i powinien być wykorzystany do tej daty. 

 

Postanowienia końcowe  

17. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 1 sierpnia 2016 r.  

18. Wszelkie roszczenia związane z realizacją uprawnień wynikających z Ulotki, o której mowa w pkt 6 Uczestnik 

promocji zobowiązany jest zgłaszać bezpośrednio do Organizatora Promocji: 

a. Pisemnie: 

Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe S.A. 

ul. Topiel 12,  

00-342 Warszawa 

b. Telefonicznie: 801 20 30 40 

c. Emailem: info@nn.pl 
19. Wszelkie roszczenia związane z realizacją ochrony assistance, o której mowa w pkt 6 Uczestnik promocji 

zobowiązany jest zgłaszać bezpośrednio do Organizatora Promocji: 

a. Pisemnie: 

Mondial Assistance Sp. z o.o.,  

ul. Domaniewska 50B, 

02-672 Warszawa 

b. Telefonicznie: 0 22 522 25 20 

c. Emailem: reklamacje@mondial-assistance.pl 

 

Postanowienia ogólne  

20. Przystąpienie do Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.  

21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 

polskiego. 


