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Regulamin Promocji „Wspieramy powrót do zdrowia Twojego dziecka” 
 

Organizator promocji  

1. Organizatorem Promocji „Wspieramy powrót do zdrowia Twojego dziecka”, zwanej dalej „Promocją” jest 

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie 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 0000025443, kapitał zakładowy 41.000.000,00 zł, wpłacony w całości; NIP 527-10-02-

574 (dalej: Nationale-Nederlanden). 

 

Dostawca kart przedpłaconych 

2. Karty przedpłacone oferowane w ramach Promocji dostarcza Bonus Systems Polska Spółka Akcyjna z siedzibą 

w Warszawie przy ulicy Górczewskiej 124, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd 

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

KRS 0000136922, NIP 522-26-55-307. 

 

Uczestnik promocji 

3. Ubezpieczony objęty ochroną z tytułu Umowy dodatkowej na wypadek uszkodzenia ciała dziecka (dalej: 

Umowa dodatkowa), który w okresie od 12 września do 31 grudnia 2016 r. uzyska prawo do wypłaty 

świadczenia z tytułu Umowy dodatkowej. 

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 programu 

5. Celem Promocji jest reklama i promocja Organizatora promocji, w tym budowanie pozytywnych doświadczeń 

u posiadaczy Umowy dodatkowej na wypadek uszkodzenia ciała dziecka, w ramach umowy ubezpieczenia 

„Sposób na Przyszłość” lub „Ochrona Jutra”. 

6. Uczestnicy promocji, którzy w okresie od 12 września 2016 do 31 grudnia 2016 r. uzyskali prawo do wypłaty 
świadczenia z tytułu Umowy dodatkowej na wypadek uszkodzenia ciała dziecka i złożyli wniosek o wypłatę 

świadczenia w wskazanym wyżej okresie, dodatkowo otrzymają od Organizatora promocji kartę przedpłaconą 

o wartości 150 zł brutto (dalej: Bon). 

7. Bon zostanie przesłany Uczestnikowi promocji drogą listową. 

8. Przed użyciem Bon musi być aktywowany, zgodnie z instrukcją zamieszczoną w przesłanym razem z Bonem 

materiale lub na www.openbenefit.pl. 

9. Płatność przy użyciu Bonu może być zrealizowana tylko w wybranych sklepach. Lista sklepów jest dostępna na 

www.openbenefit.pl.  

10. Otrzymanie przez Uczestnika promocji Bonu korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym 

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

11. Udział w Promocji jest bezpłatny. 

 

Przystąpienie do Programu 

12. Do Promocji mogą przystąpić ubezpieczeni objęci ochroną z tytułu Umowy dodatkowej, którzy w okresie 

trwania Promocji uzyskają prawo do wypłaty świadczenia z tytułu Umowy dodatkowej i złożą wniosek 

o wypłatę świadczenia. 

13. Promocja trwa w okresie od 12 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. 

 

Postanowienia końcowe 

14. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 12 września 2016 r. 

15. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, przedłużenia czasu 

obowiązywania Promocji oraz do odwołania Promocji bez podania przyczyn. 



16. Informacja o wszelkich zmianach Regulaminu mających wpływ na prawa Uczestników promocji lub 

o wygaśnięciu Promocji zostanie umieszczona na stronie www.nn.pl. 

17. Wszelkie roszczenia związane z realizacją uprawnień wynikających z Bonu o którym mowa w pkt 4-7 Uczestnik 

promocji zobowiązany jest zgłaszać bezpośrednio do Dostawcy kart przedpłaconych: 

a. Pisemnie: 

Bonus Systems Polska Spółka Akcyjna 

ul Górczewska 124 

b. 01-460 Warszawa Telefonicznie: 22 575 07 77 

c. Emailem: kontakt@openbenefit.pl 

18. Wszelkie roszczenia i reklamacje związane z Promocją Uczestnik promocji zobowiązany jest zgłaszać 

bezpośrednio do Organizatora promocji: 

a. Pisemnie: 

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 

ul. Topiel 12,  

00-342 Warszawa 

b. Telefonicznie: 801 20 30 40 

c. W formie elektronicznej poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony na stronie internetowej 

www.nn.pl. 

Nationale-Nederlanden udziela odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jej 

otrzymania. 

 

Postanowienia ogólne  

19. Przystąpienie do Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu. 

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

polskiego. 

 


