Regulamin Promocji „telefoniczna kampania ONA i ON”
Organizator Promocji
1. Organizatorem Promocji „ telefoniczna kampania ONA i ON”, zwanej dalej „Promocją” jest NationaleNederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa,
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod nr KRS 25443, kapitał zakładowy 41.000.000,00 zł, wpłacony w całości; NIP 527-10-02-574
(dalej: Nationale-Nederlanden).
Uczestnik promocji
2. Uczestnikiem promocji jest Właściciel polisy, który w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 11 września 2016 r. w
trakcie rozmowy telefonicznej z przedstawicielem Organizatora promocji dokupi, do obecnej polisy zawartej z
Nationale-Nederlanden, umowę dodatkową na wypadek nowotworu On (dalej: umowa On) lub umowę
dodatkową na wypadek nowotworu Ona (dalej: umowa Ona).
Cel Promocji
3. Celem Promocji jest reklama i promocja Organizatora Promocji, w tym przedstawienie Właścicielowi polisy w
Nationale-Nederlanden oferty dokupienia z możliwością zakupu umowy On lub umowy Ona w trakcie rozmowy
telefonicznej z przedstawicielem Organizatora promocji.
4. Uczestnicy promocji otrzymają możliwość zawarcia umowy On lub umowy Ona na minimalną sumę
ubezpieczenia równą 20 000 zł.
5. Udział w Promocji jest bezpłatny.
Przystąpienie do Promocji
6. Do Promocji mogą przystąpić osoby, które w okresie trwania Promocji odbędą rozmowę telefoniczną
przedstawicielem Organizatora Promocji, podczas którego dokupią, do obecnej polisy zawartej z NationaleNederlanden, umowę On lub umowę Ona.
7. Promocja trwa w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 11 września 2016 r.
Postanowienia końcowe
8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 1 sierpnia 2016 r.
9. Wszelkie roszczenia i reklamacje związane z Promocją „telefoniczna kampania ONA i ON” 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.

Pocztą elektroniczną 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
10. Przystąpienie do Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
11. W okresie promocji następuje zmiana w
• Tabeli limitów i opłat TLiO/TUL0/2/2016
• Aneksie do Tabeli Limitów i opłat ANEKS/TUL1/1/2016
• Ogólnych warunkach ubezpieczenia Umowa dodatkowa
nr OWU/ON22/1/2015

na

wypadek

nowotworu

„On”

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; tel. + 48 22 522 00 00, fax + 48 22 522 11 11,
www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 25443, NIP: 527-10-02-574;
Kapitał zakładowy – 41 000 000 zł, wpłacony w całości

•

Ogólnych warunkach ubezpieczenia Umowa dodatkowa na wypadek nowotworu „Ona”
nr OWU/ONA2/1/2015
dotycząca minimalnej sumy ubezpieczenia umowa On i umowa Ona, która zostaje zamieniona na
kwotę równą 20 000 zł.
12. Przystąpienie do Promocji oznacza zgodę na zawarcie umowy On lub umowy Ona na sumę ubezpieczenia
niższą niż wskazana w dokumentach wymienionych w ustępie 11 powyżej.
13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa
polskiego.

