
Materiał do użytku wewnętrznego

Zmiany produktowe 
związane z pandemią 
Od ponad dwóch lat obserwujemy, jak pandemia wpływa na nasze życie i życie 
naszych klientów. Mimo że przyzwyczailiśmy się już do tej sytuacji, dla wielu z nas 
nadal ważne jest poczucie bezpieczeństwa i wsparcie, szczególnie w przypadku 
zachorowania na COVID-19. Dlatego też w NNLife TUnŻiR zdecydowaliśmy się 
przedłużyć ofertę rozszerzającą zakres oferowanej ochrony ubezpieczeniowej. 



Ryzyka ubezpieczeniowe, które obejmuje 
rozszerzony zakres ochrony

Zniesienie 30-dniowej karencji w sytuacji pobytu w szpitalu z powodu COVID-19, 
umożliwiając tym samym rozpoczęcie ochrony od razu po wejściu w życie ubezpieczenia 
(zmiana nie dotyczy pozostałych chorób).

30-dniowa karencja nie obowiązuje także, jak dotychczas, w przypadku pobytu  
w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Umowy dodatkowe, których dotyczy ta zmiana:
•    Pobyt w Szpitalu – umowa dodatkowa do umów podstawowych: Na Życie,  

Gwarancja Jutra, Na Zdrowie, Gwarantowana Emerytura+

•    Pobyt w Szpitalu (F) – umowa dodatkowa dedykowana do umowy podstawowej  
Każdy Ważny

Rozszerzenie zakresu ochrony tymczasowej o śmierć ubezpieczonego wskutek COVID-19.

Do tej pory zakresem ochrony tymczasowej objęta była jedynie śmierć ubezpieczonego 
wskutek nieszczęśliwego wypadku. 

Umowy podstawowe, których dotyczy ta zmiana:
•    Na Życie 

•    Każdy Ważny 

•    Gwarancja Jutra

Pełniejszą ochronę ubezpieczeniową na wypadek zdarzeń związanych z zachorowaniem  
na COVID-19, bez dodatkowej składki.

Szybsze rozpoczęcie ochrony w związku z zachorowaniem na COVID-19:
•    w przypadku ochrony tymczasowej – ochronę z tytułu śmierci wskutek COVID-19, która 

rozpoczyna się już od dnia następnego, po łącznym spełnieniu poniższych warunków: 
    –  podpisaniu wniosku lub potwierdzeniu wniosku, w przypadku zdalnego zawarcia umowy 

ubezpieczenia oraz
    –  otrzymaniu przez NNLife TUnŻiR wniosku i pieniędzy na opłacenie pierwszej składki,
•    w przypadku pobytu w szpitalu wskutek COVID-19 – zniesienie 30-dniowej karencji  

na rozpoczęcie ochrony.
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Rzeczywistość, w której żyjemy, wymaga elastyczności i dopasowania się do tego, z czym musimy się mierzyć. 
Dlatego słuchamy potrzeb zarówno naszych klientów, jak i współpracowników. 

Co zyskuje klient dzięki rozszerzonej ofercie?

Pobyt w szpitalu

Śmierć w trakcie trwania ochrony tymczasowej 



Dlaczego warto proponować tę ofertę klientom?

Na co warto zwrócić uwagę?

Budujesz relacje… możesz ponownie nawiązać kontakt z klientami, którzy do tej pory nie kupili 
polisy, ze względu na brak wystarczająco szerokiej ochrony związanej z COVID-19.

Oferujesz produkty… odpowiadające na obecne potrzeby – poczucie bezpieczeństwa w czasie 
COVID-19. 

Masz dodatkowe argumenty… możesz zaoferować klientowi produkty, które zapewnią 
pełniejszą ochronę i pomogą spokojniej przetrwać czas ewentualnej choroby.

Powiększysz swój „portfel” klientów… dzięki pełniejszej ofercie dotrzesz do szerszego grona 
osób i rozbudujesz swój portfel.

•    Termin obowiązywania rozszerzonej oferty: do 31.12.2022 roku, przy czym w przypadku 
istotnego zaostrzenia się przebiegu pandemii, zmiany mogą zostać wycofane w każdym 
momencie.

•    Zmiana produktowa z rozszerzoną ochroną ubezpieczeniową w zakresie COVID-19, 
skierowana jest tylko do nowych klientów (nowo wystawianych polis). 

•    Zmiana ta nie dotyczy sytuacji dokupienia umowy dodatkowej przez klienta  
do posiadanej już polisy.

•    Ochroną ubezpieczeniową w ramach umów dodatkowych można objąć także osobę 
współubezpieczoną.
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NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, 
zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000028131; NIP 526-030-50-06;  
wysokość kapitału zakładowego: 21.490.000,00 złotych, wpłacony w całości, działające na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 30 października  
1990 roku. 
NNLife TUnŻiR S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 
NNLife TUnŻiR S.A. jest spółką z Grupy NN. 

Zwróć uwagę 
NNLife TUnŻiR S.A. zastrzega sobie możliwość wycofania w dowolnym momencie z oferty produktowej zmian w zakresie ochrony dotyczącej COVID-19.
Ten materiał marketingowy ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Przed podjęciem decyzji  
o zawarciu umowy podstawowej: Gwarancja Jutra, Każdy Ważny, Na Życie oraz umów dodatkowych: Pobyt w Szpitali, Pobyt w Szpitalu (F) lub objęciem 
ochroną w ramach tych umów, należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tych produktów, warunkami wypłaty i naliczania świadczenia 
ubezpieczeniowego, a także wysokością opłat i limitów, dostępnymi na www.nnlife.pl/zycie.

Świadczenia z umowy 
Świadczenia z umowy nie podlegają egzekucji sądowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń, za wyjątkiem egzekucji w celu zaspokojenia 
roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku egzekucji  
administracyjnej

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.  
Wierzytelności, które wynikają z umowy ubezpieczenia są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie, jaki określa ustawa  
z 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych  
(w skrócie ustawa o UFG). Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia  
na życie, w wysokości 50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych – 30 000 EUR, gdyby Towarzystwo było niewypłacalne  
w przypadkach,  
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