
Ghid informativ cu privire la conditiile in 
care poti beneficia de accesul gratuit in 

Destiny Park, in calitate de client NN
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Destiny Park Baneasa este primul centru 
de edutainment din Europa de Est, 

adresat copiilor intre 4 si 14 ani

Beneficiezi de o intrare gratuita pentru tine si copilul tau, de tip 
standard, in orice zi a saptamanii, pentru o durata de 3,5h, in 

Destiny Park - Calea Ion Zavoi 8B, Bucuresti (langa Ikea Baneasa).

Este un oras in miniatura unde vocatiile, talentele
si pasiunile celor mici se imbina cu jocul. Medici,
bancheri, piloti, pompieri, cofetari, aviatori,
politisti, constructori si multe alte meserii – o lume
intreaga li se asterne la picioare copiilor in acest
loc magic, creat pentru viitorul lor.

Beneficiul este valabil pentru clientul NN care are calitatea de Contractant
si/sau Asigurat intr-o asigurare de viata incheiata la NN, care are acest
beneficiu in modulul Beneficii din aplicatia mobila NN Direct si care si-a
revendicat codul de access pana la data de 30.06.2023.

Beneficiul gratuit poate fi utilizat pentru o singura accesare a parcului, de
catre 1 adult si 1 copil, pentru o durata de 3,5h, in orice zi a saptamanii,
pana la data de 31.12.2023. Orice cheltuieli suplimentare generate de
vizitarea parcului, vor fi suportate exclusiv de catre client.

Revendica codul tau de acces pana la 
data de 30 iunie 2023!



Mergi sa vizitezi parcul impreuna cu cel 
mic, in orice zi a saptamanii doresti, 
pana la data de 31.12.2023

Revendici codul de access din aplicatia 
mobila NN Direct > sectiunea Beneficii 
pana la 30 iunie 2023

Comunici codul de access la intrarea in parc si te 
bucuri de cat mai multe din cele 43 activitati
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Utilizarea serviciului:

Ai optiunea de a utiliza sau nu codul revendicat pentru accesarea Destiny Park, in conditiile
mentionate in Regulamentul de Participare/Utilizare Destiny Park.

De asemenea, posibilitatea de revendicare a codului din aplicatia NN Direct nu va mai fi
disponibila in cazul incetarii contractului de Asigurare de Viata NN in care aveti calitatea de
Contractant/Asigurat.

Costuri suplimentare: Compania NN Asigurari de Viata S.A. nu este raspunzatoare pentru
eventualele costuri generate de servicii suplimentare de care doresti sa beneficiezi in timpul
vizitei, acestea ramanand exclusiv in sarcina ta (exemplu: accesul unui adult sau a unui copil
suplimentar, depasirea duratei de 3,5h, pierderea sau deteriorarea bratarii de acces sau
costuri legate de achizitionarea de produse alimentare sau bauturi)

Calitatea serviciilor oferite: Compania NN Asigurari de Viata S.A. nu este raspunzatoare
pentru calitatea serviciilor furnizate de partenerul Destiny Park. Responsabilitatea revine in
exclusivitate partenerului Destiny Park, raspunderea fiind stabilita conform prevederilor
legale aplicabile in vigoare.

Prelucrarea datelor: Destiny Park S.R.L. este singura raspunzatoare pentru prelucrarea,
confidentialitatea, asigurarea securitatii si arhivarea datelor cu caracter personal furnizate
de dumneavoastra la momentul accesarii parcului, conform Policitii de confidentialitate,
acestea fiind date la care NN nu are acces.

Destiny Park S.R.L. este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului cu nr.
nr.J40/3679/2018, CUI 39032253, si sediul social in Mun. Bucuresti, Bd. Timișoara nr. 26,
Plaza Romania Offices, Camera 17, Sector 6.

Cum accesezi beneficiul cadou:

https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.mying&hl=en_US
https://destinypark.ro/regulament-de-participare/
https://destinypark.ro/politica-de-confidentialitate/
https://apps.apple.com/ro/app/nn-direct/id814443195?l=ro

