REGULAMENT
TOMBOLĂ CU PREMII oferită de DESTINE BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE!
DESTINE BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE lansează o campanie cu premii denumită
TOMBOLA DESTINE.
Scopul campaniei este de a răsplăti clienții fideli ai companiei care au decis reînnoirea asigurărilor
deținute și încheiate prin intermediul colaboratorilor Destine Broker de Asigurare – Reasigurare
precum și clienții care au decis să încheie o asigurare nouă în intervalul acestei campanii.
PERIOADA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI:
Perioada în care se desfășoară campania „TOMBOLA DESTINE” este dată de intervalul calendaristic:
20.11.2021 – 20.01.2022.
CRITERII DE PARTICIPARE:
Asigurările luate în considerare în campanie sunt:
- ASIGURĂRILE SUPLIMENTARE sau SERVICIILE CONEXE (asigurare de accidente, produsul
SIGNAL EXPERT sau SIGNAL EVENT, serviciul DAUNE EXPERT, serviciul de asistență rutieră)
care se incheie la împreună cu o ASIGURARE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO (RCA). În același
timp valoarea minimă a primei de asigurare luată în considerare pentru pachetul format din
asigurarea suplimentară (sau serviciul conex) și RCA trebuie să fie de 500 RON.
Prima de asigurare la care facem referire este prima încasată, indiferent de perioada pentru
care se alege a se încheia cele două asigurari (servicii). Cele doua contracte, de asemenea
este necesar a fi emise în aceeași zi.
- ASIGURĂRILE GENERALE FACULTATIVE (toate tipologiile de asigurări, mai puțin asigurările de
viață), în condițiile în care prima minimă de asigurare să fie de 250 RON.
Prima de asigurare la care facem referire este prima incasată, indiferent de frecvența de
plată a asigurărilor încheiate în perioada de campanie.
- ASIGURĂRILE DE VIAȚĂ (tradiționale și unit-linked, inclusiv asigurările suplimentare atașate
la asigurarea de bază), în condițiile în care prima totală minimă de asigurare să fie de 1.200
RON. Prima menționată nu include taxa de poliță.
Prima de asigurare la care facem referire este prima anualizață, iar frecvențele de plată
acceptate aferente asigurărilor de viață încheiate în perioada de campanie sunt anuală,
semestrială și trimestrială.
Asigurările pentru a putea fi validate trebuie încheiate în perioada campaniei și în același timp să
intre în valabilitate în perioada menționată, adică: 20.11.2021 – 20.01.2022.
În ceea ce privește asigurările cărora le sunt necesare perioade mai mari în vederea validării –
acceptării și emiterii (de ex: asigurări de viață, asigurări de sănătate), acestea vor fi luate în
considerare cu condiția să fie încheiate în perioada menționată mai sus, iar emiterea lor să aibă loc
până cel târziu vineri, 28.01.2022.
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PREMII:
Premiile oferite sunt în număr de 16 (șaisprezece), toate consțând în VOUCHERE.
Sunt 15 VOUCHERE în valoare de 1.500 RON.
Acestea, în urma extragerii câștigătorilor sunt distribuite astfel:
- 5 VOUCHERE în valoare de 1.500 RON fiecare pentru persoanele extrase la tombolă care au
încheiat o ASIGURARE SUPLIMENTARĂ sau SERVICIU CONEX (asigurare de accidente,
produsul SIGNAL EXPERT sau SIGNAL EVENT, serviciul DAUNE EXPERT, serviciul de asistență
rutieră) împreună cu o ASIGURARE DE RĂSPUNDERE CIVILĂ AUTO (RCA) cu o valoare
cumulată a primei încasate de min. 500 RON;
- 5 VOUCHERE în valoare de 1.500 RON fiecare pentru persoanele extrase la tombolă care au
încheiat o ASIGURARE GENERALĂ FACULTATIVĂ cu o valoare a primei încasate de de min.250
RON;
- 5 VOUCHERE în valoare de 1.500 RON fiecare pentru persoanele extrase la tombolă care au
încheiat o ASIGURARE DE VIAȚĂ cu o valoare a primei anualizate de min.1.200 RON (fără
taxa de poliță percepută de Asigurător), în condițiile unei frecvențe de plată anuală,
semestrială sau trimestrială.
Marele premiu îl reprezintă un VOUCHER în valoare de 5.000 RON.
Marele premiu este oferit persoanei extrasă în cadrul tombolei care a încheiat o asigurare (indiferent
de tipul ei, mai puțin o asigurare PAD), care respectă condițiile precizate mai sus.
VOUCHERELE sunt cupoane valorice oferite de DESTINE BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE ce
reprezintă contravaloarea integrală sau parțială a unei excursii (vacanțe) pe care persoana
desemnată câștigătoare în urma extragerii o va achiziționa prin intermediul companiei DESTINE
HOLIDAYS SRL. Aceste excursii sau vacanțe vor avea loc, funcție de opțiunile persoanelor
câștigătoare, în țară sau străinătate, pe parcursul anului 2022.
Fondul total de premii este de: 27.500 RON.
EXTRAGEREA CÂȘTIGĂTORILOR LA TOMBOLA DESTINE:
EXTRAGEREA câștigătorilor (TOMBOLA Destine) va avea loc luni, în data de 31.01.2022, ora 17.00 și
va fi transmisă LIVE pe pagina oficială de Facebook a companiei.
TOMBOLA Destine este una de format electronic, în ”urnă” fiind introduse toate asigurările ce
îndeplinesc criteriile de participare menționate mai sus.
Asigurările sunt înserate în ”urnă” folosind ca și criteriu - numărulul poliței de asigurare.
În urma extragerii numărului de poliță, se va purcede la verificarea poliței de asigurare pentru a
observa respectarea criteriilor, iar ulterior (în cursul zilei de marți, 01.02.2022) persoana deținătoare
a poliței de asigurare (contractantul asigurării) va fi contactată în vederea înmânării premiului.
IMPORTANT !!!
Asigurările încheiate de colaboratorii DESTINE BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE în nume
propriu, nu participă (nu vor fi luate în considerare) în cadrul acestei campanii.
MULT SUCCES !!!
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