ΕΝΕΡΓΕΙΑ
«Ασφάλιση οχημάτων Auto Protect μέσω της εφαρμογής Internet και Mobile Banking
με επιπλέον πόντους go4more»
ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Η Ενέργεια διοργανώνεται από την Εθνική Τράπεζα και ισχύει αποκλειστικά για Μέλη του Προγράμματος
go4more (εφεξής το Πρόγραμμα), σύμφωνα με τους παρακάτω όρους.
2. Περιγραφή Ενέργειας: H ενέργεια «Ασφάλιση οχημάτων Auto Protect, με επιπλέον πόντους go4more»,
αφορά στα νέα συμβόλαια Auto Protect Κλασικό και Auto Protect Έξτρα (για οχήματα αξίας μέχρι και €25.000),
τα οποία διατίθενται μέσω της εφαρμογής Internet Banking και Mobile Banking. Για κάθε νέο συμβόλαιο, που
θα συναφθεί μέσω αυτής, κατά το χρονικό διάστημα από 15/10/2021 έως 31/12/2021, ο πελάτης πέραν των
2 πόντων ανά ευρώ ασφαλίστου όπως ισχύει σήμερα, θα συλλέγει επιπλέον 40 πόντους go4more ανά ευρώ
ασφαλίστρου, Η απόδοση των πόντων θα αφορά στον α’ ασφαλιζόμενο και ιδιοκτήτη του οχήματος (σύμφωνα
με την άδεια κυκλοφορίας).
3. Στην Ενέργεια συμμετέχουν αυτόματα και αποκλειστικά, τα Μέλη του Προγράμματος εφόσον πληρούν
αθροιστικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:







Συνάψουν νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο «Auto Protect Κλασικό και Auto Protect Έξτρα (για οχήματα αξίας
μέχρι και €25.000)» μέσω της εφαρμογής NBG internet ή mobile banking, από 15/10/2021 έως
31/12/2021.
Είναι εγγεγραμμένοι στο Πρόγραμμα go4more πριν τη σύναψη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.
Διευκρινίζεται ότι μόνη η σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου δεν παρέχει δικαίωμα εγγραφής στο
Πρόγραμμα.
Διατηρούν την ιδιότητα του Μέλους του Προγράμματος και η νέα σύμβαση ασφάλισης είναι εν ισχύ μέχρι
και την ημερομηνία της εκάστοτε απόδοσης πόντων».
Σε περίπτωση που είναι κάτοχοι οιουδήποτε δανειακού προϊόντος της Διοργανώτριας, δεν εμφανίζουν
καθυστέρηση πληρωμής έστω και σε μία εκ των δανειακών τους υποχρεώσεων μεγαλύτερη των εξήντα
(60) ημερών, κατά την ημερομηνία της εκάστοτε απόδοσης των πόντων.

4. Οι επιπλέον πόντοι που αφορούν στην Ενέργεια θα αποδίδονται στους δικαιούχους- μέλη του Προγράμματος
που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις, το πρώτο 15νθήμερο κάθε μήνα για τα συμβόλαια που συνήφθησαν
κατά τη διάρκεια του αμέσως προηγούμενου μήνα,. Συγκεκριμένα, η απόδοση πόντων συμβολαίων που
υπογράφηκαν εντός Οκτωβρίου θα γίνεται στα μέσα Νοεμβρίου, συμβολαίων εντός Νοεμβρίου στα μέσα
Δεκεμβρίου και συμβολαίων Δεκεμβρίου στα μέσα Ιανουαρίου.
5. Η συνολική απόδοση επιπλέον πόντων ανά πελάτη δεν θα μπορεί να ξεπερνάει τους 40.000 πόντους
go4more, ανεξαρτήτως πλήθους νέων συμβολαίων που θα συναφθούν από τον δικαιούχο (μέγιστο ύψος
ασφαλίστρων προς επιπλέον ποντοδοσία ανά πελάτη ορίζονται τα €1.000).
6. Η υφιστάμενη διαδικασία απόδοσης πόντων go4more θα συνεχίσει να εφαρμόζεται κανονικά για όλα τα
συμβόλαια,
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους όρους του Προγράμματος (2 πόντοι για κάθε 1€
ασφαλίστρου).

7. Η προσφορά ισχύει μόνο για νέες συμμετοχές/ασφαλίσεις για τους κωδικούς προϊόντων Auto Protect που
είναι διαθέσιμοι μέσω της εφαρμογής NBG internet ή mobile banking. Από την Ενέργεια εξαιρούνται τα οχήματα
που είναι ήδη ασφαλισμένα και οι τυχόν ακυρώσεις- επανεκδόσεις των ασφαλιστηρίων αυτών.

8. Ενδεικτικό παράδειγμα απόδοσης go4more πόντων, για τη σύναψη μέσω της εφαρμογής Internet Banking και
Mobile Banking νέου ασφαλιστήριου συμβολαίου Auto Protect Κλασικό και Auto Protect Έξτρα (για οχήματα αξίας
μέχρι και €25.000).
Πελάτης συνάπτει μέσω της εφαρμογής Internet Banking νέο ασφαλιστήριο συμβόλαιο Ε.Ι.Χ. «Auto Protect
Κλασικό» στις 16/10/2021 αξίας €200. Με τη σύναψη του ασφαλιστηρίου λαμβάνει 2 πόντους ανά €
ασφαλίστρου, δηλαδή 400 go4more πόντους. Στο πρώτο 15νθήμερο του Νοεμβρίου, το Μέλος θα λάβει επιπλέον
40 πόντους για κάθε 1€ ασφαλίστρου. Συνεπώς, μέχρι και την 15/11/2021 θα λάβει επιπλέον 8.000 go4more
πόντους.
9. Σε περίπτωση ακύρωσης του ασφαλιστηρίου, οι επιπλέον πόντοι δεν θα αποδοθούν ή θα αντιλογισθούν στην
περίπτωση που έχουν ήδη αποδοθεί.
10. Οι go4more πόντοι που θα συγκεντρωθούν μπορούν να εξαργυρωθούν σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες
όρους του Προγράμματος.
11. Η συμμετοχή στην Ενέργεια προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω Όρων
καθώς και των Όρων Λειτουργίας του Προγράμματος go4more.

