DEELNEMERS REGLEMENT
ENNIA EINDEJAAR’S CAMPAGNE 2017
1. ENNIA

is

de

gezamenlijke

naam

voor

de

op

Curaçao

gevestigde

verzekeringsmaatschappijen ENNIA Caribe Leven NV, ENNIA Caribe Schade NV, ENNIA
Caribe Zorg NV, met tevens kantoren op Sint Maarten en Bonaire, en voor de op Aruba
gevestigde verzekeringsmaatschappijen ENNIA Caribe Leven (Aruba) NV, en ENNIA
Caribe Schade (Aruba) NV.

2. De ENNIA Eindejaar’s Campagne 2017 is een loterij om ENNIA te promoten. Er wordt om
één geldprijs geloot van een netto-bedrag van ANG/AWG 50.000/USD 27,000, hierna de:
“geldprijs”.

3. U doet automatisch mee aan de aan de ENNIA Eindejaar’s Campagne 2017 wanneer u
tussen 1 februari 2017 en 31 januari 2018 een nieuwe ENNIA verzekering afsluit of
verlengt, ENNIA u als verzekerde heeft geaccepteerd en u de verzekeringspremie aan
ons hebt voldaan. U bent van deelname uitgesloten wanneer u een collectieve ENNIA
verzekering afsluit.

4. U bent 18 jaar of ouder of een rechtspersoon. U dan wel de rechtspersoon staat
ingeschreven in het bevolkingsregister of het handelsregister van Aruba, Bonaire,
Curacao, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius. U bent niet in dienst van ENNIA of een
daaraan verbonden entiteit. U bent ook geen gezinslid van iemand die in dienst is van
ENNIA of van een daaraan verbonden entiteit.

5. Wanneer u niet wenst deel te nemen aan de ENNIA Eindejaar ’s Campagne 2017 geeft u
dat schriftelijk aan ENNIA te kennen.

6. ENNIA kent voorafgaand aan de trekking aan uw polisnummer een lotnummer toe. Per
nieuw afgesloten of verlengde verzekering wordt een lotnummer toegekend. U ontvangt
geen lot en/of lotnummer. ENNIA correspondeert niet over de lotnummers.

7. De trekking vindt plaats bij ENNIA op Curaçao op 2 februari 2018. Een notaris houdt
toezicht op de trekking.

8. ENNIA maakt de winnaar op 2 februari 2018 bekend op haar website en via de (sociale)
media. ENNIA nodigt de winnaar uit bij haar op kantoor voor de prijsuitreiking in de eerste
week na de trekking. De winnaar dient zich te identificeren.

9. De winnaar is gehouden om direct na de trekkingsuitslag mee te werken aan
promotionele activiteiten voor ENNIA waaronder opnames voor eventuele televisie-en/of
radio commercials. Tijdens de prijsuitreiking wordt de winnaar gefotografeerd. ENNIA is
gerechtigd beeldmateriaal van de winnaar openbaar te maken en/of te verveelvoudigen.
Zonder directe medewerking door de winnaar vervalt zijn of haar recht op de geldprijs.

10. De geldprijs wordt uitgekeerd in de valuta van het land waar de winnaar is gevestigd.
ENNIA bepaalt binnen welke termijn zal worden betaald. ENNIA keert de geldprijs alleen
uit door overschrijving op een bankrekeningnummer van de winnaar aangehouden bij een
bank in het land waar de winnaar is gevestigd.

11. ENNIA communiceert niet met u of met anderen over de uitslag van de trekking.

12. Dit deelname reglement staat gepubliceerd op onze website https://www.ennia.com en
ligt ook ter inzage alle ENNIA kantoren. Op uw verzoek kunnen wij u dit
deelnamereglement toezenden.

