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conditiile in care poti beneficia 
gratuit de Programul video 
BebeBunVenit, 
in calitate de client NN
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In parteneriat cu LaPrimulBebe, NN iti ofera 

acces gratuit la Programul video BebeBunVenit

pentru o perioada de 2 ani

BebeBunVenit este un program video complex cu 210 episoade scurte

si prietenoase, pe care le poti urmari de pe telefon, laptop sau tableta,

prin care afli tot ce ai nevoie sa stii inainte si dupa nastere, in primul an

alaturi de bebelus.

In cadrul programului vei primi informatii de la experti despre nastere,

alaptare, ingrijirea bebelusului, viata mamei dupa nastere, urgente

pediatrice si prim-ajutor, somnul bebelusului si diversificarea.

Beneficiul se adreseaza clientilor NN, viitori parinti sau care au

devenit recent parinti (au un copil de cel mult 6 luni) si care au

calitatea de Contractant intr-o Asigurare activa de Sanatate sau de

Viata NN.

Odata activat in aplicatia mobila NN Direct poti accesa programul timp de 2 ani,
cu conditia pastrarii asigurarii active.

Activeaza-ti si tu beneficiul 
urmand cei 3 pasi simpli, descrisi in pagina urmatoare.

Mii de mame care l-au accesat au 

marturisit ca le-a fost de un real folos in 

linistirea fricilor de inceput de drum si 

speram sa iti fie si tie partener de nadejde!



Trimite-ne un email la adresa asigurari@nn.ro cu subiectul 

“Activare BebeBunVenit” si datele tale (nume, prenume, telefon)

pana la data de 31.12.2023.

Important: pentru a te identifica rapid, trimite-ne email-ul de pe 

adresa declarata in relatia cu NN

Te vom anunta prin SMS cand ai beneficiul activ in contul tau

NN Direct

Activarea beneficiului tau:

Accesezi NN Direct Beneficiile mele si revendici codul de 

discount 100% pentru Programul video BebeBunVenit.

Accesezi bebebunvenit.ro, iti creezi cont folosind codul 

revendicat si te bucuri de Programul video BebeBunVenit timp 

de 2 ani.

Utilizarea serviciului:
Vei beneficia de Programul video BebeBunVenit cu respectarea Termenilor si

Conditiilor programului. In cazul neacceptarii termenilor si conditiilor nu vei putea

accesa programul.

Activarea beneficiului: In situatii exceptionale, procesarea cererilor de activare

beneficii in NN Direct poate dura pana la 2 saptamani.

Livrarea programului: Compania NN Asigurari de Viata nu este raspunzatoare

pentru continutul si calitatea serviciilor furnizate de Comunitatea LaPrimulBebe

SRL prin Programul video BebeBunVenit si nici pentru eventualele erori de

functionare ce pot aparea. Responsabilitatea revine in exclusivitate Comunitatii

LaPrimulBebe SRL, raspunderea fiind stabilita conform prevederilor legale

aplicabile in vigoare.

Prelucrarea datelor: Comunitatea LaPrimulBebe SRL este singura raspunzatoare

pentru prelucrarea, confidentialitatea, asigurarea securitatii si arhivarea datelor cu

caracter personal pe care le proceseaza conform Politicii de confidentialitate.
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mailto:asigurari@nn.ro
https://bebebunvenit.ro/termeni-si-conditii/
https://bebebunvenit.ro/politica-de-confidentialitate/

