NN Penzijní společnost, a.s.

Úplná pravidla akce „Elektronické předplatné časopisu Moderní byt pro klienty, kteří uzavřou Doplňkové penzijní spoření prostřednictvím call centra nebo
internetových stránek“

1) Účel dokumentu
Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel akce „Elektronické předplatné časopisu Moderní byt pro
klienty, kteří uzavřou Doplňkové penzijní spoření prostřednictvím call centra nebo internetových stránek“ (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 Penzijní společnost, a.s., se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 63078074,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3019, zastoupená: Maurickem W.
Schellekensem předsedou představenstva a Ing. Zbyňkem Veselým, členem představenstva (dále jen „organizátor“).

3) Termín konání akce
Akce probíhá v termínu od 1.5.2018 do 31.5.2018 (dále jen „doba konání akce“).

4) Účastník akce
Účastníkem akce se může stát pouze fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky starší osmnácti let, která
využije pro sjednání Doplňkového penzijního spoření digitální kanály Organizátora, jmenovitě call centrum Organizátora
nebo jeho webové stránky www.nn.cz, a to v období 1.5.2018 – 31.5. 2018.

5) Odměna
Odměnou se rozumí elektronické předplatné časopisu Moderní byt (dále jen „odměna“) na jeden rok.

6) Podmínky účasti v akci
Odměna se týká každého účastníka dle bodu 4 tohoto dokumentu, který si uzavře platnou smlouvu Doplňkového penzijního spoření v období 1.5.2018 – 31.5.2018.

7) Postup k vyzvednutí odměny
V případě splnění podmínek akce dle předchozího bodu, bude odměna zaslána Organizátorem na e-mailovou adresu
účastníka akce uvedené na smlouvě Doplňkového penzijního spoření účastníka akce, počínaje následujícím měsícem, ve
které účastník akce provedl první platbu příspěvku na svoji smlouvu Doplňkového penzijního spoření.
Postup je následující:
 Účastník provede sjednání návrhu smlouvy Doplňkového penzijního spoření prostřednictvím call centra nebo webových stránek Organizátora www.nn.cz.
 Účastník obdrží od Organizátora návrh smlouvy Doplňkového penzijního spoření na svoji e-mailovou
adresu nebo korespondenční adresu, kterou účastník uvede do této smlouvy.






Účastník zašle na adresu Organizátora podepsanou smlouvu Doplňkového penzijního spoření.
Po obdržení podepsané smlouvy o Doplňkovém penzijním spoření na adresu:
NN Penzijní společnost a.s.
Nádražní 344/25
Praha 5 – Smíchov
150 00
klient obdrží poštou „Potvrzení o zaregistrování smlouvy“, kde budou uvedeny informace o platebních podmínkách.
Po první platbě příspěvku na smlouvu Doplňkového penzijního spoření bude klientovi zaslán e-mail
s instrukcemi a přihlašujícími údaji, kde si bude moci časopis prohlížet.

8) Závěrečná ustanovení
Každý účastník akce může získat v rámci této akce maximálně jednu odměnu.
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 1.5.2018

NN Penzijní společnost, a.s.
se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ: 63078074, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka
3019 (dále jen „NN PS“).

