NN Penzijní společnost

Pravidla akce bonus 1000 Kč za online sjednání
doplňkového penzijního spoření pro nezletilé klienty
1. Organizátor akce

5. Podmínky účasti v akci

Organizátorem akce je NN Penzijní společnost, a.s., se sídlem
Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČO: 63078074,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl B, vložka 3019, v zastoupení: Maurick Schellekens,
předseda představenstva, Martin Hargaš, člen představenstva,
a Roman Truhlář, člen představenstva (dále jen „organizátor“).

2. Termín konání akce

Do akce budou zařazeny smlouvy doplňkového penzijního
spoření uzavřené během setkaní se samostatným zprostředkovatelem oprávněného prodávat doplňkové penzijní spoření
v době konání akce. První příspěvek účastníka musí být na
smlouvě připsán nejpozději 31. 08. 2022. Do akce budou zařazeny smlouvy, které budou řádně zaevidované a u kterých
dojde k zaslání potvrzujícího dopisu poštou či e-mailem od
NN Penzijní společnosti účastníkovi.

Akce probíhá v termínu od 01. 10. 2021 do 30. 06. 2022 (dále jen
„doba konání akce“).

6. Závěrečná ustanovení

3. Účastník akce
Účastníkem akce se může stát pouze fyzická osoba s trvalým
pobytem na území České republiky mladší osmnácti let, za kterou uzavře smlouvu doplňkového penzijního spoření jeho zákonný zástupce nebo zmocněný zástupce prostřednictvím NN
Finance, s.r.o, Moneta Money Bank, a.s. či některou ze zesmluvněných brokerských společností v době konání akce (dále jen
„účastník akce“). V případě zmocněného zástupce nebude vyžadován ověřený podpis plné moci.

4. Odměna
Každý výše definovaný účastník, kterému v době konání akce
sjedná smlouvu doplňkového penzijního spoření prostřednictvím výše jmenovaných distribučních kanálů jeho zákonný zástupce nebo zmocněný zástupce, a splní podmínku sjednaného
a připsaného minimálního měsíčního příspěvku ve výši 300 Kč
do 31. 08. 2022, získá jednorázový bonus ke své smlouvě ve
výši 1 000 Kč (dále jen „odměna“). Na penzijní účet účastníka
bude tato odměna připsána nejpozději do 31. 12. 2022. V případě, že účastník smlouvu doplňkového penzijního spoření ukončí
nebo převede do jiné penzijní společnosti dříve než po uplynutí
24 měsíců od data účinnosti smlouvy, bude bonus stornován.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu, pozastavení či zrušení akce, zejména v případě implementace právní úpravy, se
kterou bude akce v rozporu.
Akce se mohou účastnit všichni zájemci mladší 18 let prostřednictvím svých zákonných zástupců nebo zmocněných zástupců, kteří nemají dosud sjednáno doplňkové penzijní spoření.
Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout o vyřazení účastníka z akce, v případě, že poruší stanovené podmínky akce.
Odměna ve smyslu této akce není ze strany účastníků akce
právně nárokovatelná.
Organizátor si vyhrazuje právo na změnu odměny v případě
významné změny tržních podmínek.
Každý účastník akce může získat maximálně jednu odměnu.
Účastí v akci vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly akce
a zavazuje se je plně dodržovat.
Tyto pravidla nabývají na účinnosti dne 31. 03. 2022.
V Praze dne 31. 03. 2022
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