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Regulamin Promocji „Zniżka z Citi Specials”  
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

1.1. Niniejszy regulamin określa zasady promocji „Zniżka z Citi Specials”.  

1.2. Organizatorem Promocji jest Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.; ul. Topiel 12, 00-
342 Warszawa; tel. +48 22 522 00 00, fax +48 22 522 11 11, www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; 
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000647311, NIP: 525-26-85-595; 
Kapitał zakładowy – 28 500 000 zł, wpłacony w całości (dalej: Nationale-Nederlanden).  
1.3. Promocja polega na przekazaniu zniżki na zakup ubezpieczeń oferowanych przez Nationale-Nederlanden 
Klientom banku Citi Handlowy S.A., którzy spełnią warunki określone niniejszym Regulaminem. 

1.4. Promocja trwa od 1 kwietnia 2021 do 31 grudnia 2021. 
 
2. DEFINICJE  

Zwroty użyte w niniejszym regulaminie i pisane wielką literą otrzymują następujące znaczenie:  
 
2.1. Promocja – zniżka na zakup następujących ubezpieczeń oferowanych przez Nationale-Nederlanden: 
ubezpieczenie domu i mieszkania online, ubezpieczenie Na dwa koła, ubezpieczenie dziecka, na warunkach 
określonych w niniejszym Regulaminie.  

2.2. Regulamin – niniejszy regulamin promocji „Zniżka z Citi Specials” określający zasady i warunki Promocji.  

2.3. Klient – osoba fizyczna, będąca klientem Banku Handlowego w Warszawie SA (dalej: Citi Handlowy), 
która spełniła wszystkie warunki do skorzystania z Promocji.  

2.4. Zniżka - naliczana przez Ubezpieczyciela obniżka składki należnej z tytułu umowy Ubezpieczenia. Zniżka 
naliczana jest od składki należnej do zapłaty z tytułu ubezpieczenia, obliczonej w oparciu informacje podane 
przez ubezpieczającego. Szczegółowe warunki udzielenia Zniżki określają dalsze postanowienia niniejszego 
Regulaminu. 

2.5. RODO - rozporządzenie 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).  
 
 

3. WARUNKI SKORZYSTANIA ZE ZNIŻKI  

3.1. Uczestnikiem Promocji może być osoba, która w okresie Promocji na stronie www.nn.pl zakupi wybrane 
ubezpieczenie spośród wymienionych: ubezpieczenie domu i mieszkania online, ubezpieczenie Na dwa koła, 
ubezpieczenie dziecka i zapłaci za nie kartą debetową lub kredytową Citi Handlowy. 

3.2. By uzyskać zniżkę, po wprowadzeniu danych niezbędnych do wyliczenia wysokości składki, w koszyku, w 
polu „Mam kod rabatowy / kartę dużej rodziny” należy wpisać właściwy kod zniżkowy.  

3.2. Wysokość zniżki odejmowana jest od składki należnej z tytułu Umowy ubezpieczenia.  
3.3. Zniżki nie sumują się. 
3.4. Ubezpieczyciel nie wypłaca równowartości Zniżki w gotówce ani w żadnej innej formie, niż wskazana w 
niniejszym Regulaminie.  
 
 

http://www.nn.pl/


 

 

3.5. Wysokość poszczególnych zniżek przedstawia poniższa tabela: 
 

 
3.6. Ze zniżki można skorzystać wielokrotnie w trakcie trwania Promocji. 

 

4. Ochrona danych osobowych  

4.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji, w zakresie imienia, nazwiska oraz adresu e-
mail, jest Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A z siedzibą w Warszawie (00-342 Warszawa), 
przy ul. Topiel 12.  

4.2. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email:info@nn.pl lub pisemnie (adres siedziby 
administratora). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 
poprzez email iod@nn.pl lub pisemnie (pod adresem siedziby administratora).  

4.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania 
do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest 
prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług.  

4.4. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia Promocji, w tym w celu wydania 
Kart podarunkowych Decathlon, zgodnie z Regulaminem.  

4.5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania Promocji, jak również przez okres 
przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z udziałem w Promocji i realizacji obowiązków (m.in. 
podatkowych czy sprawozdawczych) nałożonych przepisami obowiązującego prawa na administratora.  

4.6. W trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego 
podejmowania decyzji.  

4.7. Dane osobowe będą przekazywane podmiotom, takim jak dostawcy usług IT czy podmioty wspierające 
obsługę infrastruktury administratora – podmioty te przetwarzają dane w imieniu i na rzecz administratora, 
na podstawie zawartej umowy oraz zgodnie z przekazanymi poleceniami.  

4.8. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim 
Obszarem Gospodarczym.  

4.9. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo 
żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych osobowych.  

4.10. W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych, zgodnie z pkt 
4.2. powyżej.  

Rodzaj ubezpieczenia Wysokość zniżki Kod zniżki: 

Ubezpieczenie domu i mieszkania 
online – ważne od 6/04 

10% CitiNNDom21 

Ubezpieczenie dziecka – ważne od 
6/04 

10% CitiNNdziecko21 

Ubezpieczenie Na dwa koła – ważne 
od 6/04 

10% CitiNNsport21 

Ubezpieczenie domu i mieszkania 
online – ważne od 1/07 

15% CitiNN21Dom 
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4.11. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).  

4.12. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Promocji i jej rozstrzygnięcia.  
 
5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji należy zgłaszać pisemnie na adres Nationale-Nederlanden z 
dopiskiem „Zniżka z Citi Specials”.  

5.2. Reklamacje powinny być zgłoszone w ciągu 30 dni od dnia wystąpienia zdarzenia będącego podstawą 
reklamacji.  

5.3. Reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane przez Nationale-Nederlanden w terminie do 14 dni 
od daty ich otrzymania. O reklamujący zostanie powiadomiony pisemnie, listem zwykłym lub telefonicznie, 
przy czym informacja telefoniczna dopuszczalna jest jedynie w przypadku uwzględnienia reklamacji.  
 
6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

6.1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.online.citibank.pl/citispecials/   

6.2. Wszelkie informacje dostępne w materiałach reklamowo-promocyjnych mają wyłącznie charakter 
informacyjny.  

6.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
prawa polskiego.  
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