Actievoorwaarden Autoverzekering:
ontvang 10% korting.
Algemeen
Deze actievoorwaarden gelden voor de tijdelijke actie van Nationale-Nederlanden: ‘Sluit een nieuwe Autoverzekering af en
ontvang 10% korting’, ook wel ‘de actie’ genoemd. Deze actie is een initiatief van Nationale-Nederlanden Schadeverzekering
Maatschappij N.V. gevestigd in Den Haag, oftewel ‘Nationale-Nederlanden’, ter promotie van de Autoverzekering.
Looptijd actie
De actieperiode loopt van 15 november 2021 tot en met 31 december 2021.
Wat houdt de actie in?
Je ontvangt korting op je premie als je tijdens de actieperiode een nieuwe Autoverzekering van Nationale-Nederlanden afsluit en
voldoet aan de voorwaarden.
• De korting geldt voor de dekkingen: WA, WA Extra en WA Casco.
• De korting geldt niet voor de aanvullende dekkingen: Schade Inzittenden en Rechtsbijstand Motorrijtuigen.
• De korting wordt direct in mindering gebracht op je premie. Bij een maandbetaling wordt de korting maandelijks in mindering
gebracht op de premie. En bij een jaarbetaling wordt de korting in één keer op de jaarpremie in mindering gebracht.
• De korting geldt voor het eerste jaar van de verzekering. De verzekering loopt vanaf de ingangsdatum tot de eerste dag van
deze maand in het daarop volgende jaar. Bijvoorbeeld: je verzekering gaat in op 8 december 2021, dan loopt je verzekering
tot 1 december 2022.
• Als je na de actieperiode een andere auto koopt en je verzekering aanpast, vervalt de korting.
• Je krijgt korting op een Autoverzekering als je de verzekering rechtstreeks via nn.nl, telefonisch via de Klantenservice van
Nationale-Nederlanden of via een onafhankelijk adviseur afsluit.
Nationale-Nederlanden kan deze actievoorwaarden tussentijds wijzigen en mag de actie op elk moment beëindigen of verlengen.
In dat geval wordt een gewijzigde versie van de actievoorwaarden, met de datum waarop de wijziging ingaat, op de
website geplaatst. Een tussentijdse wijziging of beëindiging van de actie heeft geen ïnvloed op al toegekende korting op een
geaccepteerde Autoverzekering.
Voorwaarden voor deelname
Je kunt aan deze actie deelnemen als:
• Je een vaste woon- en/of verblijfplaats in Nederland hebt.
• Je voldoet aan de actievoorwaarden.
• Je Autoverzekering door ons is geaccepteerd.
• De ingangsdatum van de Autoverzekering binnen de actieperiode (15 november 2021 t/m 31 december 2021) valt.
Wij kunnen ervoor kiezen om een aanvraag voor een Autoverzekering in sommige gevallen niet te accepteren. Je komt niet in
aanmerking voor de korting als je al een Autoverzekering bij Nationale-Nederlanden hebt.
Door deel te nemen aan de actie ga je akkoord met deze actievoorwaarden. Er zijn aan de deelname geen kosten verbonden,
behalve dan de kosten van de Autoverzekering zelf.
Let op: wanneer er sprake is van misbruik bij deelname aan de actie, dan word je direct uitgesloten van verdere deelname.
Privacy
Nationale-Nederlanden zal met deze actie geen gegevens aan derde partijen doorgeven. De persoonsgegevens die je
voor deze actie opgeeft, zal Nationale Nederlanden verwerken volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Verzekeraars. Lees hier meer over in het privacy statement van
Nationale-Nederlanden op www.nn.nl/privacy.
Tot slot
Op deze actie is het Nederlands recht van toepassing.
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Heb je opmerkingen, suggesties of klachten over deze actie? Chat dan met ons op nn.nl of bel ons op 088 663 06 63.
We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur.

