Algemene Actievoorwaarden
1. Toepasselijkheid
1.1 Deze Algemene Actievoorwaarden zijn van toepassing op de actie “Geef het door” van
Donorpolis.nl. Deze actie (hierna genoemd “de actie”) is een onderdeel van de eindejaarscampagne
2016-2017.
1.2 Door deelname aan de actie verklaart de deelnemer akkoord te zijn met de actievoorwaarden.
2. Aanbieder
De actie wordt georganiseerd door SUCSEZ B.V., hierna te noemen “SUCSEZ”.
3. Deelname
Door een code in te voeren in de aanvraag kan de verzekerde een powerbank of geld verdienen voor
een andere verzekerde. Het volgende geldt voor de website www.donorpolis.nl: Bestaande
verzekerde ontvangen een actiecode, maar ook als nieuwe verzekerde ontvang je een code. Sluit je
nu je verzekering dan ontvang je een e-mail ter bevestiging. Deze e-mail bevat een persoonlijke
code. Voor de eerste polis die wordt gesloten met jouw code, ontvang jij een powerbank. Wordt je
actiecode minimaal bij drie nieuwe polissen gebruikt, dan ontvang je in plaats van de powerbank
eenmalig € 25,-. Het bedrag wordt als retourprovisie medio april 2017 overgemaakt voor alle
polissen waarvoor in januari en februari 2017 de premie is betaald.
4. Actieperiode
De actieperiode loopt van 20 december 2016 tot en met 31 januari 2017. Aanmeldingen dienen voor
31 januari 2017 gedaan te zijn waarbij de ingangsdatum van de verzekering 1 januari 2017 moet
zijn.
5. Uitsluiting deelname
5.1 Verzekeringnemers die na 31 januari 2017 aangemeld worden voor deze actie, ook als dit buiten
de schuld van de verzekeringnemer plaatsvindt, zijn uitgesloten van deelname.
5.2 Verzekeringnemers die geen zorgverzekering bij Donorpolis hebben gesloten, zijn uitgesloten
van deelname.
5.3 Personen waarvan bekend is, dat er in het verleden sprake is geweest van wanbetaling zijn
uitgesloten van deelname.
5.4 SUCSEZ behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen deelnemers uit te sluiten
van deelname, in het bijzonder wanneer zij niet voldoen aan de actievoorwaarden.
6. Aansprakelijkheid
SUCSEZ is niet aansprakelijk voor enigerlei schade van de deelnemer als gevolg van deelname aan
de actie, waaronder maar niet beperkt tot schade als gevolg van: - het niet kunnen deelnemen aan
de actie; - uitsluiting van deelname of diskwalificatie.
7. Wijzigingen
7.1 SUCSEZ heeft het recht om deze Algemene Actievoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen
van deze voorwaarden worden op de website bekend gemaakt.
7.2 SUCSEZ behoudt zich het recht voor om de actie op ieder moment zonder opgaaf van redenen te
beëindigen en/of de gecommuniceerde actie, actieperiode en/of aanvullende actievoorwaarden te
wijzigen.
8. Slot
8.1 Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
8.2 In alle gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien beslist SUCSEZ.

