REGULAMIN PROMOCJI
„ZAŁÓŻ IKZE I ZYSKAJ DO 100 ZŁ NA ALLEGRO”
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji „Załóż IKZE i zyskaj do 100 zł na Allegro” (zwanej dalej „Promocją”) jest
NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej „Towarzystwo”) z
siedzibą w Warszawie pod adresem: 00-342 Warszawa, ul. Topiel 12, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039430; NIP 954-21-80-836; wysokość
kapitału zakładowego 21.000.000,00 zł, kapitał w całości opłacony (zwane dalej „Towarzystwem”
lub „Organizatorem”).
2. Promocja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24
znajdującego się pod adresem https://nntfi24.pl. W związku z Promocją dostęp do Serwisu
Transakcyjnego NN TFI24 będzie możliwy za pośrednictwem linków odsyłających umieszonych na
stronach internetowych oraz internetowych banerach reklamowych informujących o Promocji.
Serwis Transakcyjny NN TFI24 udostępniany jest przez Moventum sp. z o.o. pełniące rolę
dystrybutora funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo, których jednostki
uczestnictwa oferowane są za pośrednictwem tego serwisu (zwane dalej „Funduszami
Inwestycyjnymi NN”).
3. Administratorem danych osobowych uczestników Funduszy Inwestycyjnych NN są odpowiednio
NN Parasol FIO, NN SFIO lub NN Perspektywa SFIO z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342
Warszawa, zarządzane przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A
z siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa. Administratorem danych osobowych
posiadaczy IKZE jest NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z
siedzibą w Warszawie, ul. Topiel 12 , 00-342 Warszawa. Dane przetwarzane są zgodnie z
przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO"). Informacje prawne dotyczące przetwarzania
danych osobowych przekazywane są w trakcie składania dyspozycji Rejestracji w Serwisie
Transakcyjnym NN TFI24.
4. Wyrażenia i pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie a pisane wielką literą mają takie znaczenie,
jakie nadają im statuty Funduszy Inwestycyjnych NN.
5. Rejestry Uczestników otwarte w ramach Promocji stanowią indywidualne konta zabezpieczenia
emerytalnego, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach
emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Numery Uczestnika
otwarte w ramach Promocji prowadzone są na określonych w Prospekcie Statucie oraz
„Regulaminie prowadzenia indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego „IKZE Plus” przez
Fundusze Inwestycyjne NN”.
Czas Trwania Promocji:
6. Promocja rozpoczyna się w dniu 13 listopada 2018 r. i trwa do chwili przystąpienia do Promocji
łącznej liczby 160 Uczestników, nie dłużej jednak niż do dnia 12 grudnia 2018 r.
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7. Niezwłocznie po ziszczeniu się warunku wskazanego w pkt 6, Towarzystwo ogłosi o zakończeniu
Promocji na stronie www.nntfi.pl oraz na stronach internetowych informujących o promocji.
8. Z chwilą ziszczenia się warunku wskazanego w pkt 6 Towarzystwo zdezaktywuje kody
promocyjne uniemożliwiając tym samym przystąpienie do Promocji po chwili zakończenia
Promocji.
Zasady Promocji
9. Promocja polega na polega na przekazaniu osobom, które w okresie trwania Promocji spełnią
warunki przewidziane w pkt 12-13 i 17 Regulaminu nagród w postaci elektronicznych kart
podarunkowych Allegro (dalej „Nagrody”) o wartości 100 zł po dokonaniu pierwszej wpłaty w
kwocie nie mniejszej niż 200 zł.
10. Uczestnik jest uprawniony do otrzymania tylko jednej nagrody, o której mowa w pkt 9, przy czym
zostanie ona przekazana w dwóch turach zgodnie z postanowieniami pkt 17
11. Nagrody określone w pkt 9 są wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Warunki udziału w Promocji:
12. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, nie będących w dniu rozpoczęcia Promocji
Użytkownikami Serwisu Transakcyjnego NN TFI24, ani posiadaczami Indywidualnego Konta
Zabezpieczenia Emerytalnego.
13. Celem przystąpienia do Promocji wymagane jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) wejście na stronę internetową Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 za pośrednictwem
linków odsyłających umieszonych na stronach internetowych oraz internetowych
banerach reklamowych informujących o Promocji,
b) złożenie w okresie trwania Promocji skutecznej dyspozycji Rejestracji w Serwisie
Transakcyjnym NN TFI24 zgodnie z postanowieniami Regulaminu składania zleceń i
dyspozycji za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 (zwanego dalej
Regulaminem NN TFI24),
c) założenie w ramach dyspozycji Rejestracji, o której mowa w pkt a) IKZE Plus poprzez
zadeklarowanie nabycia Jednostek Uczestnictwa w ramach tego produktu
d) wpisanie w trakcie składania dyspozycji Rejestracji, o której mowa w pkt a) w
przeznaczonym do tego polu (do uzupełnienia - dokładne określenie miejsca w trakcie
rejestracji) kodu promocyjnego „IKZEAF18”.
14. Po spełnieniu warunków wskazanych w pkt 12 i 13 powyżej, osoba przystępująca do Promocji
nabywa status Uczestnika Promocji i po uprzednim spełnieniu warunków oznaczonych w pkt 17
nabywa prawo do otrzymania jednej z Nagród wymienionych w pkt 9.
15. Z udziału w Promocji wyłączone są osoby fizyczne zakładające IKZE Plus poprzez dokonanie
Wpłaty Transferowej.
16. Jedna osoba może przystąpić do Promocji tylko jeden raz.
Warunki otrzymania premii:
17. Z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt 22 i 23, Nagrody w pełnej wysokości wskazanej w
pkt 9 zostaną przekazane osobom, które łącznie spełnią następujące warunki:
a)
przystąpią do Promocji w okresie jej trwania,
b)
w terminie 2 dni roboczych od daty przystąpienia do Promocji dokonają skutecznej
wpłaty środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa na IKZE Plus otwarte za
pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 w ramach przystąpienia do
Promocji;
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c)

18.

19.

20.

21.
22.

przez trzy miesiące od dnia nabycia Jednostek Uczestnictwa, o których mowa w pkt
b) nie złożą dyspozycji Wypłaty, Wypłaty Transferowej ani Zwrotu z IKZE Plus
otwartego w ramach Promocji.
przy czym zgodnie z pkt 25 łączne spełnienie warunków wskazanych tylko w pkt a) i b) uprawnia
Uczestnika Promocji do otrzymania Nagrody o wartości połowy kwoty wskazanej w pkt 9.
Przez dzień dokonania wpłaty środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa, o którym mowa
w pkt 17 ppkt b) rozumie się dzień uznania kwotą wpłaty przeznaczonego do przyjmowania wpłat
na IKZE Plus rachunku bankowego właściwego dla wybranego przez siebie Subfunduszu
oferowanego w IKZE Plus.
Dokonanie wpłaty środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa z uchybieniem terminu, nie
będzie uwzględniane jako spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 17 ppkt b) i tym samym nie
będzie uprawniało Uczestnika Promocji do otrzymania Nagrody.
Przez dzień nabycia Jednostek Uczestnictwa, o którym mowa w pkt 17 ppkt c) rozumie się dzień,
w którym nastąpiło wpisanie do rejestru Uczestników Funduszu liczby Jednostek Uczestnictwa
nabytych przez Uczestnika za kwotę wpłaconych środków pieniężnych.
W przypadku, o którym mowa w pkt 18, środki wpłacone na nabycie Jednostek Uczestnictwa nie
podlegają zwrotowi i zostaną rozliczone na nabycie Jednostek Uczestnictwa Funduszy na których
rachunki bankowe środki te wpłynęły, za wyjątkiem wpłat w kwocie niższej niż minimalna
wysokość wpłat tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa określona w statucie danego funduszu.
Uczestnik Promocji traci prawo do otrzymania Premii, w przypadku braku potwierdzenia swojej
tożsamości w sposób określony w § 3 ust. 9 Regulaminu NN TFI24.
Towarzystwo może pozbawić prawa do otrzymania premii, Uczestników naruszających lub
obchodzących postanowienia Regulaminu, przepisy prawa, dobre obyczaje lub w inny sposób
naruszających prawa lub interesy pozostałych uczestników promocji lub Towarzystwa.

Zasady przekazania Nagrody
23. Towarzystwo dokona przekazania Nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na
adres e-mail przypisany do Numeru Uczestnika w ramach Serwisu Transakcyjnego NN TFI24.
24. Towarzystwo dokona przekazania Nagród w terminie do
- karty podarunkowe o wartości połowy należnej Uczestnikowi zgodnie z pkt 9 Nagrody – zostaną
przesłane do dnia 5 stycznia 2019 r..
- karty podarunkowe opiewające na drugą połowę należnej Uczestnikowi zgodnie z pkt 9 Nagrody
– zostaną przesłane w terminie 14 dni roboczych od dnia spełnienia przez Uczestnika warunku
wskazanego w pkt 17 ppkt c), z zastrzeżeniem uprzedniego spełnienia warunku wskazanego w
pkt 17 ppkt b).
25. Nagrody będą przekazywane wyłącznie w postaci określonej w Regulaminie, bez możliwości
wypłaty ich równowartości w formie pieniężnej lub zmiany na inną nagrodę.
26. W przypadku rezygnacji z Nagrody Uczestnik nie otrzyma równowartości tej Nagrody w formie
pieniężnej.
Elektroniczne karty podarunkowe Allegro
25. Wydawcą elektronicznych kart podarunkowych Allegro jest Allegro.pl sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000635012, kapitał zakładowy:
34.000.000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5252674798.
26. Elektroniczne karty podarunkowe Allegro stanowią elektroniczny bon towarowy w formie
niematerialnej, uprawniający użytkownika do nabycia na jego podstawie towarów oferowanych
w serwisie allegro.pl do maksymalnej kwoty odpowiadającej wartości nominalnej bonu.
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27. Elektroniczne karty podarunkowe Allegro są ważne przez 4 miesiące od daty przesłania Nagrody
w sposób określony w pkt 24. Po upływie okresu ważności środki z elektronicznej karty
podarunkowej Allegro nie będą mogły być wykorzystane.
28. Zasady i warunki korzystania z elektronicznych kart podarunkowych Allegro są określone przez
jego wydawcę w Regulaminie Kart Podarunkowych Serwisu Allegro udostępnionego na stronie
internetowej pod adresem https://karty.allegro.pl/regulamin.pdf.
Reklamacje
29. Osoby zgłaszające zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji
reklamacji.

uprawnieni są do złożenia

30. Reklamacja może być złożona :
a) w formie pisemnej – osobiście w siedzibie Towarzystwa lub w punkcie obsługi klienta
Dystrybutora, albo przesyłką pocztową przesłaną na adres siedziby Towarzystwa lub punktu
obsługi klienta Dystrybutora, lub
b) ustnie – telefonicznie pod numerami telefonów infolinii 801690555 lub 22 5417511 albo
osobiście do protokołu podczas wizyty w miejscach, o których mowa w pkt a), lub
c) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres
kontakt@nntfi.pl lub z wykorzystaniem elektronicznego formularza kontaktowego
udostępnionego na stronie internetowej www.nntfi.pl.
31. Reklamacja powinna zawierać:
a) dane pozwalające na ustalenie tożsamości składającego reklamację,
b) adres korespondencyjny bądź adres poczty elektronicznej, na który ma zostać przesłana
odpowiedź,
c) zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji,
d) ewentualne roszczenia składającego reklamację.
32. Reklamacje niezawierające informacji pozwalających na ustalenie tożsamości lub adresu
składającego reklamację mogą uniemożliwić jej rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi.
33. Reklamacje dotyczące przebiegu Promocji będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, a odpowiedź
zostanie udzielona nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia Reklamacji. W
szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i
udzielenie odpowiedzi w tym terminie, termin ten może zostać wydłużony, jednakże nie może
przekroczyć 60 dni od dnia wniesienia reklamacji, o czym Towarzystwo poinformuje składającego
reklamację przed upływem pierwotnego terminu udzielenia odpowiedzi. Do zachowania terminu
udzielenia odpowiedzi na reklamację, wystarczy wysłanie odpowiedzi przed jego upływem.
34. Towarzystwo udzieli odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej przesłanej na adres
korespondencyjny wskazany w reklamacji, a w przypadku braku wskazania tego adresu, na adres
korespondencyjny przypisany do Numeru Uczestnika. Towarzystwo udzieli odpowiedzi za
pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek składającego reklamację wskazujący
jednocześnie adres poczty elektronicznej, na który odpowiedź ma zostać przesłana.
35. Reklamacje dotyczące usługi przyjmowania i przekazywania zleceń przez Dystrybutora Jednostek
Uczestnictwa, można wnosić bezpośrednio do Dystrybutora, zgodnie z zasadami składania i
rozpatrywania reklamacji zamieszczonymi w Regulaminie NN TFI24.
36. Towarzystwo informują, że właściwym dla niego podmiotem uprawnionym do prowadzenia
postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest Rzecznik
Finansowy. Strona internetowa Rzecznika Finansowego znajduje się pod adresem www.rf.gov.pl.
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37. Reklamacje związane z korzystaniem z elektronicznych kart podarunkowych Allegro
rozpatrywane są na zasadach określonych przez ich wydawcę w regulaminie, o którym mowa w
pkt 29.
Postanowienia końcowe
38. Towarzystwo zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu z przyczyn
spowodowanych okolicznościami od niego niezależnymi lub uzasadnionymi zmianą przepisów
prawa powszechnie obowiązującego, postanowień Statutów lub Prospektów Funduszy
Inwestycyjnych NN oraz Regulaminu NN TFI24.
39. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie
internetowej Towarzystwa pod adresem www.nntfi.pl.
40. Poprzez przystąpienie do Promocji Uczestnik Promocji akceptuje treść Regulaminu oraz wyraża
zgodę na stosowanie się do jego postanowień.
41. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej Towarzystwa www.nntfi.pl oraz na
stronach internetowych informujących o Promocji.
42. Uczestnik Promocji może zrezygnować z udziału w Promocji w dowolnym momencie, przy czym
rezygnacja z udziału w Promocji nie skutkuje odkupieniem posiadanych Jednostek Uczestnictwa
Funduszy Inwestycyjnych NN, ani złożeniem dyspozycji Wypłaty, Wypłaty Transferowej ani
Zwrotu z IKZE Plus.
43. Towarzystwo może zorganizować Promocję w przyszłości.
44. Regulaminu NN TFI24 oraz Regulamin Prowadzenia Indywidualnego Konta Zabezpieczenia
Emerytalnego „IKZE Plus” przez Fundusze Inwestycyjne NN udostępniane są na stronie
internetowej Towarzystwa www.nnntfi.pl oraz w trakcie składania dyspozycji Rejestracji w
Serwisie Transakcyjnym NN TFI24.
45. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się prawa powszechnie obowiązującego,
przy czym w zakresie dotyczącym Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN oraz IKZE
Plus stosuje się również postanowienia prospektów informacyjnych, statutów tych funduszy oraz
Regulaminu Prowadzenia Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego „IKZE Plus” przez
Fundusze Inwestycyjne NN a w zakresie dotyczącym użytkowania Serwisu Transakcyjnego NN
TFI24 stosuje się postanowienia Regulaminu NN TFI24.

