Woonverzekeringen:
Ontvang tot € 50,-* retour.
Actievoorwaarden
* Bij het afsluiten van een Inboedel-, Opstal en Aansprakelijkheidsverzekering (resp. € 20,- / € 20,- / € 10,-).
1. Algemeen

2. Deelname

1. D
 eze actievoorwaarden zijn van toepassing op de tijdelijke
actie van Nationale-Nederlanden: ‘Sluit nu rechtstreeks via
www.nn.nl of onze Klantenservice een nieuwe Woonverzekering
af en ontvang eenmalig tot € 50,- retour’. Je ontvangt de retour bij:

10. Deelname aan de actie staat open voor personen met
een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland, die
een nieuwe WoonverzekeringInboedel-, Opstal- en/of
Aansprakelijkheidsverzekering) bij Nationale-Nederlanden
sluiten en die voldoen aan de actievoorwaarden. Onder het
sluiten van verzekering wordt verstaan:

2. De actie is een initiatief van Nationale-Nederlanden
Schadeverzekering Maatschappij N.V. gevestigd te
Den Haag (hierna: ‘Nationale-Nederlanden’) ter promotie
van de Woonverzekering (Inboedel-, Opstal- en/of
Aansprakelijkheidsverzekering).
3. D
 e actieperiode loopt van 1 oktober 2020 tot en met
30 november 2020 (hierna de actieperiode’).
4. De verzekeringnemer (hierna: ‘de deelnemer’) die tijdens
de actieperiode een nieuwe Woonverzekering, te weten
Inboedel-, Opstal- en/of Aansprakelijkheidsverzekering van
Nationale-Nederlanden sluit en voldoet aan de voorwaarden,
ontvangt éénmalig een bedrag, ter hoogte zoals in paragraaf
1.1 aangegeven.
5. D
 e verzekering dient nog te lopen op het moment waarop
Nationale-Nederlanden het retourbedrag betaalt aan de
deelnemer (Inboedel-, Opstal- en/of Aansprakelijkheidsverzekering).
Is de verzekering voor die tijd beëindigd, of is er geen premie
betaald, of is de premie gestorneerd, dan kan geen aanspraak
gemaakt worden op deze actie. Voor verzekeringen die na de
betaling van het retourbedrag ingaan, wordt achteraf (in maart
2021) gecontroleerd of deze verzekeringen tussentijds zijn
beëindigd, er geen premie is betaald of dat de premie is gestorneerd.
Nationale-Nederland behoudt in dat geval het recht om het
retourbedrag terug te vorderen van de deelnemer.
6. H
 et retourbedrag wordt gestort op het bankrekeningnummer
dat door de deelnemer is opgegeven. Het is niet mogelijk om het
bedrag op een ander bankrekeningnummer te laten storten.
7. Deze

actie geldt alleen voor een Woonverzekering (Inboedel-,
Opstal- en/of Aansprakelijkheidsverzekering) die door de deelnemer
zelf rechtstreeks via de site nn.nl of telefonisch via de Klantenservice
bij Nationale-Nederlanden is afgesloten.
8. A
 ls de deelnemer het bedrag niet voor 21 december 2020 heeft
ontvangen, kan hij/zij contact hierover opnemen met de
Klantenservice van Nationale-Nederlanden.
9. N
 ationale-Nederlanden kan deze actievoorwaarden tussentijds
wijzigen, beëindigen of verlengen. Bij een wijziging wordt de
gewijzigde versie van de actievoorwaarden, voorzien van
een datum waarop de wijziging ingaat, op nn.nl geplaatst.

• een nieuwe Woonverzekering (Inboedel-, Opstal- en/of
Aansprakelijkheidsverzekering) die in de actieperiode is
aangevraagd. De ingangsdatum van de verzekering dient
maximaal 3 maanden na aanvraagdatum te liggen en de
aanvraag moet geaccepteerd zijn door Nationale-Nederlanden.
11. N
 ationale-Nederlanden behoudt zich het recht voor een
aanvraag voor een Woonverzekering (Inboedel-, Opstalen/of Aansprakelijkheidsverzekering) te weigeren of onder
bepaalde voorwaarden te accepteren. Bij weigering van de
aanvraag wordt het retourbedrag niet betaald aan de deelnemer.
12. Een wijziging, omzetting, bijsluiting van een dekking,
of het oversluiten van een al bij Nationale-Nederlanden
lopende Woonverzekering (Inboedel-, Opstal- en/of
Aansprakelijkheidsverzekering), komt niet in aanmerking
voor een retourbedrag.
12a. Wanneer een deelnemer verhuist en tijdens de actieperiode
zijn huidige Nationale-Nederlanden Opstalverzekering opzegt
en een nieuwe Opstalverzekering sluit, dan komt de deelnemer
wel in aanmerking voor het retourbedrag, aangezien het om
een nieuw risico gaat- namelijk de nieuwe woning.
13. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, anders dan de
kosten verbonden aan de verzekering.
14. Door deel te nemen aan de actie gaat de deelnemer akkoord
met deze actievoorwaarden.
15. In geval van geconstateerde onregelmatigheden bij
deelname aan de actie wordt de deelnemer onherroepelijk
van deelname uitgesloten.
3. Privacy
16. N
 ationale-Nederlanden verstrekt ten behoeve van deze actie
geen gegevens van haar klanten aan derden.
17. Nationale-Nederlanden verwerkt de persoonsgegevens, die u
in het kader van deze actie opgeeft, volgens de Algemene
Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode
Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. Lees hierover
meer in het privacy statement van Nationale-Nederlanden op
www.nn.nl/privacy.
4. Slotbepalingen
18. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
19. O
 pmerkingen, suggesties of klachten over deze actie kunnen
aan Nationale-Nederlanden Postbus 93604, 2509 AV Den Haag
kenbaar worden gemaakt.
20. Onze Klantenservice is bereikbaar via telefoonnummer
088 663 06 63 van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.

Versie 06.10.2020

• Inboedelverzekering € 20,• Opstalverzekering € 20,• Aansprakelijkheidsverzekering € 10,(hierna: ‘de actie’).

