Regulamin Promocji „ 100 zł na Ubezpieczenie Turystyczne Nationale-Nederlanden TU”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady promocji „ 100 zł na Ubezpieczenie Turystyczne NationaleNederlanden TU”.
1.2 Organizatorem Promocji jest Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na życie S.A z
siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12 zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym
przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000025443, kapitał zakładowy 41.000.000,00, wpłacony w całości, NIP 52710-02-574, (dalej zwane: Nationale- Nederlanden) z siedzibą w Warszawie.
1.3 Promocja polega na przekazaniu potencjalnym Klientom Nationale-Nederlanden, którzy spełnią
warunki określone w niniejszym regulaminie, upominku w postaci Vouchera o wartości 100 zł na
ubezpieczenie turystyczne Nationale-Nederlanden Towarzystwie Ubezpieczeń S.A. („NN TU”).
1.4 Promocja ma charakter sprzedaży premiowej i trwa od 09.07.2018 do 31.08.2018.

2. DEFINICJE
2.1. Promocja- Sprzedaż premiowa „100 zł na Ubezpieczenie Turystyczne Nationale-Nederlanden
TU” organizowana jest przez Nationale-Nederlanden i prowadzona na warunkach określonych w
niniejszym Regulaminie.
2.2 Regulamin- niniejszy regulamin promocji „100 zł na Ubezpieczenie Turystyczne NationaleNederlanden TU” określający zasady i warunki prowadzenia Promocji.
2.3 Uczestnik- osoba, która spełnia wszystkie warunki Promocji.
2.4 Voucher na Ubezpieczenie Turystyczne Nationale-Nederlanden TU- to voucher w formie PDF o
wartości 100 zł, który honorowany jest przy zakupie ubezpieczenia turystycznego za
pośrednictwem strony internetowej. Zasady korzystania z vouchera opisane zostały na
przekazanym PDF.
2.5 Umowa Główna- umowa ubezpieczenia na życie Sposób na Przyszłość ( TUL0) lub Ochrona Jutra
(TUL1) zawarta z Nationale Nederlanden.
Wszelkie inne pojęcia pisane wielką literą, a niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie, mają
znaczenie wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Umowy Głównej.
3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROMOCJI I OTRZYMANIA VOUCHERA
3.1. Uczestnikiem Promocji jest osoba, która spełnia w okresie Promocji łącznie następujące
warunki:
3.1.1. jest osobą fizyczną, mającą pełną zdolność do czynności prawnej;
3.1.2. złożyła za pośrednictwem Przedstawiciela Ubezpieczeniowo-Finansowego
współpracującego z Agentem Nationale-Nederlanden – spółką NationaleNederlanden Usługi Finansowe S.A wniosek o zawarcie Umowy Głównej, jako
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3.1.3. podała swój adres e-mail na wniosku o zawarcie Umowy Głównej
3.1.4. wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez NationaleNederlanden lub inne podmioty z Grupy NN w celach marketingowych oraz
zgodę na otrzymywanie wiadomości elektronicznych od Nationale - Nederlanden
lub innych podmiotów z Grupy NN;
3.1.5. w terminie wskazanym w Umowie Głównej opłaciła całą należną NationaleNederlanden składkę nie później niż do dnia 31.08.2018 r.
3.2. Wyrażenie zgód, o których mowa w pkt.3.1.4., jest dobrowolne, ale niezbędne w celu
wzięcia udziału w Promocji i otrzymania vouchera na ubezpieczenie turystyczne
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
3.3. Warunkiem otrzymania vouchera jest to , aby dzień rozpoczęcia ochrony
ubezpieczeniowej z tytułu Umowy Głównej przypadał nie później niż 31.08.2018r;
3.4. W związku z zawarciem jednej Umowy Głównej, po spełnieniu wszystkich warunków
Regulaminu, Uczestnik otrzymuje prawo do jednego vouchera.
3.5. Voucher wysyłany jest mailem na wskazany przez Uczestnika we wniosku o zawarcie
Umowy Głównej adres e-mail po weryfikacji warunków opisanych w Regulaminie, nie
później jednak niż 20 dni od akceptacji przez Nationale Nederlanden wniosku o zawarcie
Umowy Głównej.
Otrzymanie Vouchera na ubezpieczenie turystyczne NN TU jest zwolnione z podatku
dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
4. VOUCHER NA UBEZPIECZENIE TURYSTYCZNE NN TU
4.1. Z Vouchera może skorzystać Uczestnik lub osoba, której Uczestnik przekaże Voucher.
4.2. Voucher nie może być wymieniony na ekwiwalent pieniężny.
4.3. Z Vouchera można skorzystać za pośrednictwem linka do strony internetowej podanego na
otrzymanym voucherze.
4.4. Voucher ma określony termin ważności i musi zostać wykorzystany do dnia 30.09.2018 r.
4.5. Użycie Vouchera jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
4.6. Voucher może być wykorzystany tylko raz.
4.7. Do opłacenia jednej polisy może być wykorzystany tylko jeden voucher.
4.8. Jeżeli składka za ubezpieczenie turystyczne Nationale-Nederlanden TU wyniesie 100 zł lub
mniej, wówczas Klient po wprowadzeniu kodu z Vouchera zapłaci za polisę 1 zł.
4.9. Jeżeli składka za ubezpieczenie turystyczne Nationale-Nederlanden TU wyniesie więcej niż
100 zł, wówczas Klientowi po wprowadzeniu kodu z vouchera wysokość składki do opłacenia
zostanie pomniejszona się o wartość otrzymanego vouchera.
4.10.
Promocja nie łączą się z innymi promocjami.

5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
5.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji jest Nationale-Nederlanden
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S. A. z siedzibą w Warszawie (00-342), przy ul. Topiel 12.
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5.2. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym
można się skontaktować poprzez e-mail iod@nn.pl lub pisemnie (adres siedziby
administratora). Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.
5.3. Dane będą przetwarzane w celu umożliwienia udziału w Promocji oraz wydania Vouchera na
ubezpieczenie turystyczne Nationale-Nederlanden TU – podstawą prawną przetwarzania
jest zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych.
5.4. Dane przetwarzane są w powyższym celu przez Organizatora przez okres 5 lat od końca
roku, w którym zakończyła się Promocja, ze względu na obowiązki przechowywania
dokumentacji wynikające z przepisów prawa, w tym prawa rachunkowego.
5.5. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie
administratora, m.in. dostawcom usług IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na
podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.
5.6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do danych osobowych jej
dotyczących, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo do przeniesienia danych.
5.7. W każdym czasie Uczestnikowi Promocji przysługuje prawo do cofnięcia zgody na
przetwarzanie danych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5.8. W celu realizacji praw określonych w pkt 5.6 i 5.7, Uczestnik powinien skontaktować się z
administratorem danych w sposób opisany w pkt 5.2. powyżej.
5.9. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych.
5.10.
W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
6.1. Reklamacja może być złożona:
1) w formie pisemnej - osobiście, w jednostce Nationale-Nederlanden, albo przesyłką
pocztową;
2) ustnie - telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce,
o której mowa w ust. 1;
3) w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie
internetowej Nationale-Nederlanden (www.nn.pl).
6.2. Odpowiedź na reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w
terminie 30 dni od daty otrzymania Reklamacji.
6.3. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji
i udzielenie odpowiedzi w terminie określonym powyżej poinformujemy osobę zgłaszającą
reklamację o przyczynie opóźnienia, wskażemy okoliczności potrzebne do rozpatrzenia
reklamacji i określimy przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi.
Termin ten nie może przekroczyć 60 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji.
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6.4. Odpowiedź na reklamację udzielana jest w postaci papierowej lub w postaci innego
trwałego nośnika informacji i przekazywana osobiście lub przesyłką pocztową wysłaną na
aktualny adres korespondencyjny osoby zgłaszającej reklamację.
6.5. Odpowiedź na reklamację może zostać udzielona pocztą elektroniczną na wniosek osoby
zgłaszającej reklamację i przesyłana jest na jej aktualny adres poczty elektronicznej.
7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
7.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie www.nn.pl.
7.2. Nationale Nederlanden ma prawo modyfikować niniejszy Regulamin, podając jego nowe
brzmienie na stronie www.nn.pl. Jakiekolwiek modyfikacje Regulaminu nie naruszą praw
nabytych przez Uczestników przed dokonaniem zmiany.
7.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy prawa polskiego.
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