REGULAMIN PROMOCJI
„ZACZNIJ INWESTOWAĆ I ODBIERZ 100 ZŁ”
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem promocji „Zacznij inwestować i odbierz 100 zł” (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 (zwane dalej „Towarzystwem”
lub „Organizatorem”).
2. Promocja zostanie przeprowadzona za pośrednictwem Serwisu Transakcyjnego NN TFI24
znajdującego się pod adresem https://nntfi24.pl do którego dostęp można uzyskać również za
pośrednictwem linku odsyłającego umieszczonego na stronie internetowej Towarzystwa
(www.nntfi.pl). 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. Fundusze Inwestycyjne NN są administratorami danych osobowych uczestników tych funduszy w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
Uczestników.
4. Wyrażenia i pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie a pisane wielką literą mają takie znaczenie,
jakie nadają im statuty Funduszy Inwestycyjnych NN.
5. Numery Uczestnika otwarte w ramach Promocji prowadzone są na zasadach ogólnych
określonych w Prospekcie oraz Statucie.
Czas Trwania Promocji:
6. Promocja rozpoczyna się w dniu 2 października 2017 r. i trwa do chwili wyczerpania się
maksymalnej liczby uczestników Promocji, określonej w Regulaminie, nie dłużej jednak niż do
dnia 15 grudnia 2017 r.
7. Towarzystwo ogłosi o zakończeniu Promocji na stronie www.nntfi.pl niezwłocznie po ziszczeniu
się warunku wskazanego w pkt 6.
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 wypłaceniu pierwszym 200 osobom, które dokonają rejestracji w
Serwisie Transakcyjnym NN TFI24 z wykorzystaniem kodu promocyjnego celem nabycia
Jednostek Uczestnictwa oraz spełnią pozostałe warunki przewidziane w pkt 12 i 15 Regulaminu
premii w wysokości 100 zł (stu złotych) (zwanej dalej „Premią”).
10. Mając na uwadze, że zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych, premie otrzymane z tytułu udziału w Promocji podlegają
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opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19% wartości Premii,
Towarzystwo powiększy wartość Premii o kwotę 23 zł przeznaczoną na zapłatę ww. podatku
dochodowego, który zostanie opłacony przez Towarzystwo przed dokonaniem wypłaty Premii i
odprowadzony na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Towarzystwo przekaże do urzędu
skarbowego właściwą informację podatkową.
Warunki udziału w Promocji:
11. Promocja przeznaczona jest dla osób fizycznych, nie będących w dniu rozpoczęcia Promocji
Użytkownikami Serwisu Transakcyjnego NN TFI24.
12. Celem przystąpienia do Promocji wymagane jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) 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),
b) złożenie w ramach dyspozycji Rejestracji, o której mowa w pkt a) deklaracji nabycia
Jednostek Uczestnictwa w ramach produktu „Fundusze Inwestycyjne” przez co rozumie
się Jednostki Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN nabywane na zasadach ogólnych
(tj. z wyłączeniem jednostek uczestnictwa nabywanych w ramach Indywidualnych Kont
Emerytalnych, Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego, PPE oraz PPI),
c) 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 „ODBIERZ100”.
13. Po spełnieniu warunków wskazanych w pkt 11 i 12 powyżej, osoba przystępująca do Promocji
nabywa status Uczestnika Promocji i po uprzednim spełnieniu warunków oznaczonych w pkt 15
nabywa prawo do otrzymania Premii, o których mowa w pkt 9 i 10.
14. Jedna osoba może przystąpić do Promocji tylko jeden raz.
Warunki otrzymania premii:
15. Z zastrzeżeniem warunków określonych w pkt 19 i 20, Premia zostanie wypłacona osobom, które
łącznie spełnią następujące warunki:
a)
przystąpią do Promocji w okresie jej trwania,
b)
w terminie 7 dni od daty przystąpienia do Promocji dokonają skutecznej wpłaty
środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa zbywanych w ramach Serwisu
Transakcyjnego NN TFI24.
16. Przez dzień dokonania wpłaty środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa, o którym mowa
w pkt 15 ppkt b) rozumie się dzień uznania kwotą wpłaty rachunku bankowego funduszu
oferowanego w ramach Serwisu Transakcyjnego NN TFI24.
17. Dokonanie wpłaty środków tytułem nabycia Jednostek Uczestnictwa z uchybieniem terminu, nie
będzie uwzględniane jako spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 15 ppkt b) i tym samym nie
będzie uprawniało Uczestnika Promocji do otrzymania Premii.

18. W przypadku, o którym mowa w pkt 17, 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.
19. Uczestnik Promocji traci prawo do otrzymania Premii, w przypadku braku potwierdzenia swojej
tożsamości w sposób określony w § 3 ust. 9 Regulaminu NN TFI24.
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20. 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.
21. Uczestnik Promocji uprawniony jest do otrzymania tylko jednej Premii.

Zasady wypłaty Premii
22. Towarzystwo dokona wypłaty Premii w formie przelewu środków pieniężnych na rachunek
bankowy przypisany do Numeru Uczestnika otwartego w Serwisie Transakcyjnym NN TFI24 w
następstwie przystąpienia do Promocji.
23. Wypłata Premii, przez co rozumie się datę obciążenia rachunku bankowego Towarzystwa kwotą
Premii, nastąpi nie później niż do dnia 12.01.2018
Reklamacje
24. Osoby zgłaszające zastrzeżenia dotyczące przebiegu Promocji
reklamacji.

uprawnieni są do złożenia

25. 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.
26. 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.
27. Reklamacje niezawierające informacji pozwalających na ustalenie tożsamości lub adresu
składającego reklamację mogą uniemożliwić jej rozpatrzenie i udzielenie odpowiedzi.
28. 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.
29. 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
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pośrednictwem poczty elektronicznej wyłącznie na wniosek składającego reklamację wskazujący
jednocześnie adres poczty elektronicznej, na który odpowiedź ma zostać przesłana.
30. 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.
31. 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.
Postanowienia końcowe
32. 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.
33. Zmiany Regulaminu zostaną ogłoszone poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stornie
internetowej Towarzystwa pod adresem www.nntfi.pl.
34. Poprzez przystąpienie do Promocji Uczestnik Promocji akceptuje treść Regulaminu oraz wyraża
zgodę na stosowanie się do jego postanowień.
35. Regulamin udostępniany jest na stronie internetowej Towarzystwa www.nntfi.pl.

36. Regulaminu NN TFI24 udostępniany jest na stronie internetowej Towarzystwa www.nnntfi.pl
oraz w trakcie składania dyspozycji Rejestracji w Serwisie Transakcyjnym NN TFI24.
37. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się prawa powszechnie obowiązującego,
przy czym w zakresie dotyczącym Jednostek Uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych NN stosuje
się również postanowienia prospektów informacyjnych oraz statutów tych funduszy, a w zakresie
dotyczącym użytkowania Serwisu Transakcyjnego NN TFI24 stosuje się postanowienia
Regulaminu NN TFI24.

