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Organizator programu 
1.  Organizatorem Programu „Polisa Noworoczna” jest 

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na 
Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12,  
00-342 Warszawa, zwana dalej Nationale-Nederlanden.

Definicje
2.  Posiadacz umowy ubezpieczenia – Właściciel polisy 

będący Ubezpieczonym głównym z umowy o kodzie: 
FIR0, FIR1, ULR0, ULR1, ULR2, ULR3, TUL0, TMR4.

3.  Umowa główna ubezpieczenia – umowa zawarta 
zgodnie z Ogólnymi warunkami ubezpieczenia  
w Nationale-Nederlanden o kodzie FIR0, FIR1, ULR0, 
ULR1, ULR2, ULR3, TUL0, TMR4, której numer podany 
będzie w liście z zaproszeniem do Programu.

4.  Nationale-Nederlanden – Nationale-Nederlanden 
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Cel programu
5.  Celem Programu „Polisa Noworoczna” (dalej: „Pro-

gram”) jest premiowanie Posiadaczy umów ubezpie-
czenia Nationale-Nederlanden poprzez objęcie 
Uczestników Programu Umową dodatkową na wypa-
dek nowotworu ubezpieczonego CCRT z Sumą 
ubezpieczenia 5 000 zł.

6.  Umowa dodatkowa, o której mowa w pkt 5 nie jest 
dodatkowo płatna, obowiązuje wyłącznie w przypadku 
obowiązywania umowy głównej ubezpieczenia,  
w związku z którą Uczestnik przystąpił do Programu.

7.  Zakres ubezpieczenia obejmuje wystąpienie u Ubezpie-
czonego jednego z następujących zdarzeń ubezpiecze-
niowych – Nowotworów w okresie, w którym Ubezpie-
czony był objęty ochroną ubezpieczeniową:

 a) Rak przedinwazyjny piersi,
 b) Rak przedinwazyjny jajnika,
 c) Rak przedinwazyjny trzonu macicy,
 d) Rak przedinwazyjny jajowodu,
 e) Rak przedinwazyjny jądra,
 f)  Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego w stopniu 

zaawansowania <T2 N0M0,
 g)  Czerniak złośliwy w stopniu zaawansowania 1A,
 h)  Rak brodawkowaty tarczycy ograniczony do 

gruczołu tarczowego,
 i)  Nowotwór łagodny tarczycy po leczeniu chirurgicznym,
 j)  Nowotwór łagodny jajnika po leczeniu chirurgicznym.
8.   Warunki korzystania ze świadczeń wskazane są  

w Ogólnych warunkach Umowy dodatkowej na 
wypadek nowotworu ubezpieczonego CCRT.

9.   Aktualnie posiadane umowy dodatkowe (w tym na 

wypadek nowotworu) nie wykluczają objęcia Uczestni-
ka niniejszym Programem.

10. Program trwa od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

Przystąpienie do programu

11.  Programem „Polisa Noworoczna” zostaną objęci 
Posiadacze umów ubezpieczenia, do których  
Nationale-Nederlanden skieruje zaproszenie  
w formie listu oraz dodatkowo spełnią poniższe 
warunki Posiadacza umowy ubezpieczenia:

 a)  którym Nationale-Nederlanden nie wypłaciło  
w przeszłości świadczenia i którzy nie są w trakcie 
procesu wypłacania świadczenia z tytułu Umowy 
dodatkowej na wypadek nowotworu (złożyli wniosek 
o wypłatę świadczenia);

 b)  nie wystąpią z Programu.
12.  Brak oświadczenia, o którym mowa w pkt 15 poniżej, 

będzie oznaczał, że Uczestnik zapoznał się z postano-
wieniami niniejszego Regulaminu oraz Ogólnymi 
warunkami Umowy dodatkowej na wypadek nowotwo-
ru ubezpieczonego CCRT i zaakceptował je.

13.  Uczestnik Programu został objęty Umową dodatkową 
na wypadek nowotworu ubezpieczonego CCRT  
na okres od 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. 

14.  Potwierdzeniem przyjęcia Uczestnika do Programu jest 
„Certyfikat”, który Uczestnik Programu otrzyma w liście 
od Nationale-Nederlanden.

Wystąpienie z programu 
15.  Warunkiem wystąpienia z Programu jest złożenie  

w trakcie trwania programu oświadczenia o rezygnacji:
 a)  pisemnie na adres:  

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń 
na Życie S.A. ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa,

 b) telefonicznie: 801 20 30 40.

Wygaśnięcie prawa do świadczeń 
16.  Prawo do świadczeń wynikających z objęcia Umową 

dodatkową na wypadek nowotworu ubezpieczonego 
CCRT w stosunku do Uczestnika wygasa:

 a)  z końcem ostatniego dnia okresu, o którym mowa  
w pkt 10,

 b)  z dniem, w którym Umowa główna ubezpieczenia, 
do której obowiązuje Umowa dodatkowa na 
wypadek nowotworu ubezpieczonego CCRT  
w ramach Programu, zostanie rozwiązana,

 c)  w przypadku wypłaty świadczenia z tytułu zajścia 
zdarzenia ubezpieczeniowego z tytułu Umowy 
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dodatkowej na wypadek nowotworu ubezpieczone-
go CCRT – w zależności od tego, które  
z tych zdarzeń wystąpi pierwsze.

Reklamacje 
17.  Wszelkie reklamacje związane z Programem  

Uczestnik Programu zobowiązany jest zgłaszać  
do Nationale-Nederlanden:

 a)  pisemnie na adres: 
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.

18.  Nationale-Nederlanden udziela odpowiedzi na reklama-
cję niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od jej 
otrzymania w formie, jaką została wysłana przez Klienta.

Postanowienia końcowe
19.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści 

niniejszego Regulaminu oraz odwołania niniejszego 
Programu bez podania przyczyn, co nie będzie miało 
wpływu na prawa nabyte.

20.   Do dokonania zmiany Regulaminu lub odwołania 
Programu nie jest wymagana zgoda uczestników 
Programu.

21.  Regulamin Programu dostępny jest na stronie  
www.nn.pl.

22.   Wszelkie roszczenia związane z realizacją świadczeń  
w ramach ubezpieczenia, spisane są w Ogólnych 
warunkach ubezpieczenia Umowy dodatkowej na 
wypadek nowotworu ubezpieczonego CCRT.

23.  Świadczenie w postaci objęcia Uczestnika ochroną 
ubezpieczeniową w ramach Programu „Polisa Nowo-
roczna” podlega zwolnieniu z opodatkowania na 
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

24.  Świadczenie w postaci objęcia Uczestnika ochroną 
ubezpieczeniową w ramach Programu nie może być 
wymienione na ekwiwalent pieniężny przez Uczestnika.

Dane osobowe
25.   Administratorem danych osobowych Uczestnika 

Programu jest Nationale-Nederlanden Towarzystwo 
Ubezpieczeń na Życie S.A., ul. Topiel 12, 00-342 
Warszawa. Dane osobowe Uczestnika Programu będą 
przetwarzane w celu realizacji Programu, w tym  
w celach podatkowych oraz ewentualnie w celu 
związanym z udzieleniem odpowiedzi na reklamację. 
Uczestnik Programu ma prawo dostępu do treści 
swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

26.   Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.


