NN Životní pojišťovna

Úplná pravidla akce „Sjednejte si ProAktiv online a získejte MP3 přehrávač
SENCOR zdarma“
1) Účel dokumentu
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce „Sjednejte si on-line ProAktiv a získejte mp3 přehrávač
SENCOR zdarma! (dále jen „akce“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené
akce na propagačních materiálech určených spotřebitelům. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

2) Organizátor akce
Organizátorem akce je NN Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku, se sídlem Nádražní 344/25, Praha 5 –
Smíchov, IČ: 40763587, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 6305 jako
organizační složka společnosti: NN Životní pojišťovna N.V., se sídlem: Weena 505, 3013AL Rotterdam, Nizozemské
království, zapsaná v obchodním rejstříku Obchodní komory v Rotterdamu, Nizozemské království, datum zápisu
17. ledna 1863, číslo zápisu 24042211 (dále jen „organizátor“).

3) Termín konání akce
Akce probíhá v termínu od 11. 1. 2016 do 29.2.2016 (dále jen „doba konání akce“).

4) Účastník akce
Účastníkem akce se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší 18 let.

5) Odměna
Odměnou se rozumí mp3 přehrávač SENCOR SFP 6060(dále jen „odměna“).
Mezi základní funkce mp3 přehrávače SENCOR patří :

•
•
•
•
•
•

3,8 cm LCD barevný displej
Slot na micro SD kartu max 16GB
USB 2,0 interface, funkce USB disku
Kapacita 4GB s FM
Přehrává MP3,WMA a WAV
Zobrazuje video AMV, foto JPEG, text TXT
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6) Podmínky účasti v akci
Účastník, který si v době konání akce prostřednictvím internetových stránek www.nnpojistovna.cz, a to výhradně on-line
formou, uzavře stříbrný nebo zlatý balíček úrazového životního pojištění ProAktiv nebo si u úrazového životního pojištění
ProAktiv sjedná měsíční pojistné ve výši minimálně 500 Kč, a uhradí sjednané pojistné za první pojistné období (tj. platně
uzavře příslušnou pojistnou smlouvu), získá odměnu specifikovanou výše.
Uzavřením pojistné smlouvy a zaplacením pojistného za první pojistné období v době trvání akce se rozumí připsání celé
peněžité částky sjednané v příslušné pojistné smlouvě k úrazovému životnímu pojištění ProAktiv jako pojistné na účet
Organizátora, jako pojistitele, a to nejpozději do 29.2.2016 23:59 hod.
Do akce budou zařazeni jen ti účastníci, kteří kompletně splní všechny stanovené podmínky. Organizátor akce má právo
výsledného posouzení, zda stanovené podmínky akce byly jednotlivými účastníky splněny.
Osoby nesplňující podmínky akce nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce zařazeny.
Pokud se ukáže, že osoba, která nesplňuje podmínky akce, i přes výše uvedené nárokuje odměnu, např. v důsledku poskytnutých nepravdivých informací, nemá na odměnu nárok.

7) Postup k vyzvednutí odměny
V případě splnění podmínek akce dle předchozího bodu, se odměna zasílá doporučeně poštou na kontaktní adresu, kterou účastník akce uvede ve výše uvedené pojistné smlouvě.
Odměnu zašle organizátor akce poštou po uplynutí lhůty 30 dnů od zaplacení pojistného za první pojistné období, tj. od
platného uzavření pojistné smlouvy.

8) Závěrečná ustanovení
Každý účastník akce může získat maximálně jednu odměnu, a to i v případě, že platně uzavře více pojistných smluv úrazového životního pojištění ProAktiv.
Organizátor akce nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užíváním odměny.
Účastí v akci vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly akce a zavazuje se je plně dodržovat.
Účast v akci ani odměnu není možné vymáhat právní cestou ani odměnu alternativně plnit v penězích.
Organizátor akce si vyhrazuje právo kdykoliv libovolně pozměnit nebo upravit pravidla akce či akci zrušit bez udání důvodů a stanovit náhrady.

Pravidla vydána v Praze dne 1.1. 2016
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