Opstal- en Inboedelverzekering:
ontvang tot 20% actiekorting op
een nieuwe verzekering
Actievoorwaarden
Algemeen
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de
tijdelijke actie van Nationale-Nederlanden: ‘Sluit nu
rechtstreeks via nn.nl, onze Klantenservice een
nieuwe Inboedel- en/of Opstalverzekering van
Nationale-Nederlanden en ontvang tot 20%
actiekorting op uw premie. Deze actiekorting geldt
voor het eerste jaar van de verzekering’ (hierna: ‘de
actie’).
2. De actie is een initiatief van Nationale-Nederlanden
Schadeverzekering Maatschappij N.V. gevestigd te
Den Haag (hierna: ‘Nationale-Nederlanden’) ter
promotie van de Inboedel- en/of Opstalverzekering.
3. De actieperiode loopt van 28 september 2018 tot en
met 30 november 2018 (hierna: ‘de actieperiode’).
4. De verzekeringnemer (hierna: ‘de deelnemer’) die
tijdens de actieperiode een nieuwe Inboedel- en/of
Opstalverzekering van Nationale-Nederlanden sluit en
voldoet aan de voorwaarden, ontvangt actiekorting
op de premie.
 De actiekorting wordt direct in mindering gebracht
op de premie; bij een maandbetaling wordt de
actiekorting maandelijks in mindering gebracht op
de premie, bij jaarbetaling wordt de actiekorting in
1x op de jaarpremie in mindering gebracht;
 De actiekorting geldt voor het eerste jaar van de
verzekering;
 De hoogte van de actiekorting is afhankelijk van de
door de deelnemer gekozen dekking (Basis of All-in).
Daarnaast:
o wordt bij onze Inboedelverzekering de hoogte
van de korting ook bepaald door uw leeftijd en of
u huurder of eigenaar bent van de woning;
o vallen de glasdekking en buitenshuisdekking, die
bij te verzekeren zijn bij onze
Inboedelverzekering, ook onder de actiekorting;
o wordt bij onze Opstalverzekering de hoogte
bepaald aan de hand van het type woning in
combinatie met de hoogte van het eigen risico.

5. Als de deelnemer een ander huis koopt binnen het jaar
dat de korting geldig is, en daarom de verzekering
aanpast, dan vervalt de actiekorting.
6. Deze actie geldt alleen voor een Inboedel- en/of
Opstalverzekering die de deelnemer zelf rechtstreeks
via de site nn.nl, mijn.nn en telefonisch via de
Klantenservice bij Nationale-Nederlanden sluit.
7. Nationale-Nederlanden kan deze actievoorwaarden
tussentijds wijzigen en behoudt zich het recht voor om
de actie op elk moment te beëindigen of te verlengen.
In dat geval wordt een gewijzigde versie van de
actievoorwaarden, voorzien van een datum waarop
de wijziging ingaat, op de website geplaatst.
Deelname
8. Deelname aan de actie staat open voor personen die:
• een nieuwe Inboedel- en/of Opstalverzekering bij
Nationale-Nederlanden sluiten;
• een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland
hebben en
• voldoen aan de actievoorwaarden.
9. Onder een gesloten verzekering wordt verstaan:
• een nieuwe Inboedel- en/of Opstalverzekering die in
de actieperiode is aangevraagd;
• met een ingangsdatum van uiterlijk 90 dagen na
afloop van de actieperiode; en
• die is geaccepteerd door Nationale-Nederlanden.
10. Nationale-Nederlanden behoudt zich het recht voor
een aanvraag voor een Inboedel- en/of
Opstalverzekering niet of onder bepaalde
voorwaarden te accepteren.
11. Een wijziging, omzetting of het oversluiten van een al
bij Nationale-Nederlanden lopende, voor de
actieperiode gesloten Inboedel- en/of
Opstalverzekering, komt/komen niet in aanmerking
voor de actiekorting op de eerstejaarspremie.

12. Het beëindigen en opnieuw sluiten van een Inboedelen/of Opstalverzekering van Nationale-Nederlanden,
tijdens de actieperiode en 4 weken voorafgaand van
de actieperiode, komt/komen niet in aanmerking voor
de actiekorting op de eerstejaarspremie.
13. Aan deelname zijn geen kosten verbonden, anders
dan de kosten verbonden aan de verzekering en
eventuele dekkingen.
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 verdere deelname uitgesloten.
Privacy
16. Nationale-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 Financiële Instellingen.
Lees hierover meer in het privacy statement van
Nationale-Nederlanden op www.nn.nl/privacy.

Slotbepalingen
18. Op deze actie is Nederlands recht van toepassing.
19. Opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie
kunnen aan Nationale-Nederlanden Postbus 93604,
2509 AV Den Haag kenbaar worden gemaakt.
20. Voor vragen kunt u terecht bij onze klantenservice.
Onze Klantenservice is bereikbaar via
telefoonnummer 088 663 06 63 van maandag t/m
vrijdag van 8.00 tot 21.00 uur en zaterdag van 9.00
tot 17.00 uur.

