
Informujemy, że dla Uczestników PPK zarządzanego przez Nationale-Nederlanden PTE 

S.A. przygotowaliśmy atrakcyjne benefity:  
 

➢ wyjątkowy pakiet korzyści przygotowany we współpracy z NOTUS 
Finanse S.A. 
 

✓ ZWROT wartości: 
▪ 0,5% od kredytu hipotecznego 
▪ 1% od kredytu gotówkowego 

✓ Profesjonalne pośrednictwo kredytowe na rzecz klientów, wykonywane przez 
specjalistów z wieloletnim doświadczeniem 

✓ Porównanie najkorzystniejszych ofert kredytowych  możliwość procedowania 
wniosków w kilku bankach jednocześnie - ponad 16 banków w jednym miejscu 

✓ Szybkość i pewność procesu kredytowego - indywidualne ścieżki procesowania 
wniosków w bankach  

✓ Dedykowany zespół ekspertów kredytowych, spotkania w dogodnym dla 
klienta miejscu i czasie  

 

Osoby korzystające z kodu rabatowego NNPPKNOTUS20, będą mogły z niego 
skorzystać na stronie  https://lp.notus.pl/nn-ppk/  po wpisaniu przedmiotowego Kodu 
rabatowego do pola „kod promocji”. 
Okres, w którym można skorzystać z rabatu na zwrot prowizji z użyciem Kodu 
rabatowego trwa od 17 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 
Ponadto przypominamy, że dla uczestników PPK zarządzanego przez NN PTE 
S.A. mamy również: 
 

➢ ofertę specjalną na zakup produktów IKE oraz IKZE tj. zwolnienie z opłaty za 
otwarcie (80 PLN), która nie będzie naliczana od pierwszej wpłaty dla osób, które 
zawrą umowę o prowadzenie IKE/IKZE bezpośrednio (bez pośrednictwa podmiotów 
trzecich – na stronie www.nnikze.pl ) oraz użyją kodu promocyjnego PPK2020 w 
ramach promocji w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 30 czerwca 2021r. 

 

➢ 20% rabatu na składkę za Ubezpieczenie turystyczne, dzięki któremu w razie 
zajścia zdarzenia można otrzymać: 

 
✓ Nawet do 1 000 000 zł na pokrycie kosztów leczenia za granicą 
✓ Pomoc w razie kłopotów z bagażem, autem, sprzętem 
✓ Zwrot kosztów odwołania lub skrócenia podróży 
✓ Pokrycie zobowiązań finansowych, w razie wyrządzenia komuś krzywdy 

 
Osoby korzystające z kodu rabatowego PPK!2020 będą mogły z niego skorzystać na 
stronie https://www.ubezpiecz.nn.pl/api/travel/start?affcode=130  
po wpisaniu przedmiotowego Kodu rabatowego do pola „Kod rabatowy/ Karta dużej 
rodziny”.  

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flp.notus.pl%2Fnn-ppk%2F&data=02%7C01%7CJolanta.Gencel%40nn.pl%7Cc56d3a2f06f14147573508d7b90d9390%7Cfed95e698d7343feaffba7d85ede36fb%7C1%7C0%7C637181340280101027&sdata=20fs0rrJFYUcBCS%2B6ogi6t1zM5azQzII0ti70UlesBU%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nnikze.pl&data=02%7C01%7CJolanta.Gencel%40nn.pl%7Cc56d3a2f06f14147573508d7b90d9390%7Cfed95e698d7343feaffba7d85ede36fb%7C1%7C0%7C637181340280111020&sdata=JgA6h7fJ9WfJBn5ugnB89T0mmbPHaMvMapokg7%2BtbRs%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ubezpiecz.nn.pl%2Fapi%2Ftravel%2Fstart%3Faffcode%3D130&data=02%7C01%7CJolanta.Gencel%40nn.pl%7Cc56d3a2f06f14147573508d7b90d9390%7Cfed95e698d7343feaffba7d85ede36fb%7C1%7C0%7C637181340280111020&sdata=wTkm1dRrI%2Bu%2BkVGQJm5imPy%2BIjNh3Hpk%2B61y1jY5tv8%3D&reserved=0


Okres, w którym można skorzystać z rabatu na zakup Ubezpieczenia turystycznego 
trwa od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.  
 

➢ 10% rabatu na składkę za Ubezpieczenie wypadkowe dla dziecka, które: 
 

✓ Chroni w szkole i poza szkołą 24h, 7 dni w tygodniu 

✓ Zapewnia wypłatę od 600 zł za każde zdarzenie, niezależnie jak często 
wystąpią 

✓ Środki wypłacane są za sam fakt zdarzenia. Nie czekamy na zakończenie 
leczenia czy rehabilitacji 

✓ Ochronę można rozszerzyć o: 
▪ opiekę po wypadku (np. korepetycje, wizyty domowe, transport czy 

dostarczanie leków)  
▪ opiekę medyczną (np. wizyty specjalistów, badania czy rehabilitacja) 

 

Osoby korzystające z kodu rabatowego PPK2020, będą mogły z niego skorzystać na 
stronie https://www.nn.pl/ po wpisaniu przedmiotowego Kodu rabatowego do pola 
„Kod rabatowy/ Karta dużej rodziny”. 
Okres, w którym można skorzystać z rabatu na zakup Ubezpieczenia wypadkowego 
dla dziecka z użyciem Kodu rabatowego trwa od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 
2020 r. 

 

➢ 10% rabatu na składkę za Ubezpieczenie domu i mieszkania, które: 
 

✓ Pokryje koszty szkód na Twoim Mieniu, związanych z takim zdarzeniami jak: 
pożar, zalanie czy stłuczenie 

✓ Pokryje Twoje zobowiązania finansowe, jeśli wyrządzisz komuś szkodę, np. 
zalejesz sąsiada, zniszczysz wypożyczony rower czy Twoje dziecko, grając w 
piłkę, wybije szybę w samochodzie 

✓ W ramach Pomocy Sąsiedzkiej posprzątamy po szkodzie czy remoncie u 
poszkodowanego sąsiada i wyślemy mu drobny upominek z przeprosinami 

✓ Poszukamy przyczyny zaistniałej szkody (np. przyczyny zalania czy przepięcia 
elektrycznego) 

✓ Zapewnimy Tobie oraz bliskim hotel lub mieszkanie zastępcze, jeżeli w wyniku 
szkody Twój dom lub mieszkanie nie nadaje się użytkowania 

✓ Zapewnimy wsparcie po szkodzie, gdy będzie potrzebna interwencja  
specjalisty np. hydraulika, elektryka czy szklarza. 
 
 

Osoby korzystające z kodu rabatowego DOM10NN1, będą mogły z niego skorzystać 
na stronie https://www.nn.pl/  po wpisaniu przedmiotowego Kodu rabatowego do 
pola „Kod rabatowy/ Karta dużej rodziny”. 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nn.pl%2Fdla-ciebie%2Fdziecko-i-bliscy%2Fubezpieczenie-dziecka.html%23zakres-ubezpieczenia&data=02%7C01%7CJolanta.Gencel%40nn.pl%7Cc56d3a2f06f14147573508d7b90d9390%7Cfed95e698d7343feaffba7d85ede36fb%7C1%7C0%7C637181340280121012&sdata=0iiOFIO%2BQBh9kF1ex7GJxdqhf6B4JqmpeFOHY1s%2Frro%3D&reserved=0
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nn.pl%2Fdla-ciebie%2Fdziecko-i-bliscy%2Fubezpieczenie-dziecka.html%23zakres-ubezpieczenia&data=02%7C01%7CJolanta.Gencel%40nn.pl%7Cc56d3a2f06f14147573508d7b90d9390%7Cfed95e698d7343feaffba7d85ede36fb%7C1%7C0%7C637181340280121012&sdata=0iiOFIO%2BQBh9kF1ex7GJxdqhf6B4JqmpeFOHY1s%2Frro%3D&reserved=0


Okres, w którym można skorzystać z rabatu na zakup Ubezpieczenia wypadkowego 
dla dziecka z użyciem Kodu rabatowego trwa od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 
2020 r. 

 
 
 


