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REGULAMENT  
 
 
TOMBOLĂ CU PREMII oferită ASIGURAȚILOR de DESTINE BROKER DE ASIGURARE – 
REASIGURARE! 
 
DESTINE BROKER DE ASIGURARE – REASIGURARE lansează o campanie cu premii denumită 
TOMBOLA ASIGURAȚILOR DESTINE pentru asigurări de locuințe. 
Scopul campaniei este de a răsplăti clienții noi sau existenți care au decis să încheie o asigurare nouă 
de locuință în intervalul acestei campanii. 
 
PERIOADA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI: 
Perioada în care se desfășoară campania „TOMBOLA ASIGURAȚILOR DESTINE” este dată de intervalul 
calendaristic: 01.06.2022 – 31.05.2023. 
 
CRITERII DE PARTICIPARE, RESPECTIV CONDIȚII DE VALIDARE A ASIGURĂRILOR DE LOCUINȚE 
PENTRU PARTICIPAREA LA TOMBOLĂ: 
Pentru a fi luate în considerare, pe perioada campaniei, la tombola destinată asiguraților, asigurările 
de locuință trebuie să indeplinească următoarele condiții: 

- Să fie încheiate prin intermediul colaboratorilor Destine Broker de Asigurare – Reasigurare 

S.R.L., la partenerii Asigurători (agreați) participanți la campanie, în perioada 01.06.2022 – 

31.05.2023; 

- În desfășurarea tombolelor vor fi luate în considerare asigurările noi de locuințe încheiate la 

următorii Asigurători: ASIROM, ERGO, UNIQA; 

- Asigurările facultative de locuință încheiate să fie însoțite de un serviciu de asistență la 

domiciliu POINTER; 

- Polițele de asigurare încheiate să fie active (în valabilitate, cu ratele scadente plătite la zi) la 

datele aferente extragerilor; 

- VOUCHERELE câștigate aferente asigurărilor de locuință extrase la tombolă sunt oferite de 

Destine Broker de Asigurare – Reasigurare S.R.L. prin Destine Holidays S.R.L. 

PREMII: 
Premiile oferite sunt în număr de 125 (una sută douăzeci și cinci), toate constând în VOUCHERE. 
Sunt 125 VOUCHERE în valoare de 1.000 RON fiecare.  
Acestea, în urma extragerii câștigătorilor sunt distribuite astfel: 

- 75 VOUCHERE (25 VOUCHERE/ tombolă trimestrială), în valoare de 1.000 RON fiecare, 

pentru persoanele care au încheiat o ASIGURARE DE LOCUINȚĂ respectând condițiile de mai 

sus și care au fost desemnate câștigătoare în urma extragerilor celor 3 tombole trimestriale;  

- 50 VOUCHERE, în valoare de 1.000 RON fiecare, pentru persoanele care au încheiat o 

ASIGURARE DE LOCUINȚĂ respectând condițiile de mai sus și care au fost desemnate 

câștigătoare în urma extragerili la tombola finală;  
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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 anilor 2022 sau 2023. 
Fondul total de premii este de: 125.000 RON. 
 
EXTRAGEREA CÂȘTIGĂTORILOR LA TOMBOLA ASIGURAȚILOR DESTINE: 
EXTRAGERILE câștigătorilor (TOMBOLA Asiguraților Destine) vor avea loc la următoarele date: 
15.09.2022, 15.12.2022, 15.03.2023 și extragerea finală, 15.06.2023. 
Respective tombole vor fi transmisă LIVE pe pagina oficială de Facebook a companiei Destine Broker 
de Asigurare – Reasigurare. 
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 - numărul poliței de asigurare. 
În urma extragerii numărului de poliță, se va trece la verificarea poliței de asigurare pentru a observa 
respectarea criteriilor, iar ulterior persoana deținătoare a poliței de asigurare (contractantul 
asigurării) va fi contactată în vederea stabilirii modalității de înmânare a premiului. 
Asigurările de locuință ieșite câștigătoare la extragerile desfășurate nu vor mai putea participa la 
următoarele extrageri; 
 
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. 
Nu se vor lua în calcul reînnoirile aferente unor asigurări de locuințe deja existente în portofoliul 
Destine Broker de Asigurare – Reasigurare. 
În cadrul acestei campanii nu vor fi luate în considerare asigurările obligatorii de locuință PAD. 
 
MULT SUCCES !!! 
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