
Część A – Obligatoryjna

Imię i nazwisko Data urodzenia

Zabezpieczenie 
rodziny

Zabezpieczenie 
emerytury

Ubezpieczenie przez  
zakład pracy (prosimy 
wypełnić część B) 

Ubezpieczenie kluczowego 
pracownika (prosimy 
wypełnić część B) 

Zabezpieczenie kredytu 
(prosimy wypełnić część C) 

Amortyzacja podatku 
spadkowego Inne

Ubezpieczonego Ubezpieczającego

Kwestionariusz finansowy

Prosimy wypełnić dużymi, drukowanymi literami, długopisem – każda zmiana musi być potwierdzona Pana/i podpisem.

Informacje zawarte w poniższym dokumencie będą traktowane w sposób ściśle poufny.

1. Cel ubezpieczenia

2. Kalkulacja sumy ubezpieczenia

5. Pani/Pana zobowiązania

6. Czy posiada Pan/Pani polisy na życie w innych Towarzystwach?

7. Czy ubiega się Pan/Pani obecnie o ubezpieczenia w innym Towarzystwie lub ma taki zamiar?

3. Dochód (dochody roczne na przestrzeni ostatnich 2 lat)

4. Uposażeni

Nr wniosku / UmowyNr Pośrednika Ubezpieczeniowego /
Przedstawiciela Banku 

Dotyczy:

Dane dotyczące 
nieruchomości, 
oszczędności, standardu 
życia

Kredyty (pożyczki 
bankowe, kredyty 
hipoteczne) – wysokość 
i okres spłaty 

Towarzystwo

Suma ubezpieczenia 
zgonu naturalnego

Suma ubezpieczenia 
zgonu na skutek  
nieszczęśliwego wypadku
Suma ubezpieczenia 
inwalidztwa na skutek  
nieszczęśliwego wypadku

Data wejścia w życie

Data wygaśnięcia

Jeśli „Tak”, prosimy podać następujące informacje:

Jeśli liczba wcześniejszych ubezpieczeń przekracza 3, to załączyć dodatkową kartkę.

Jeśli „Tak”, prosimy podać szczegóły (Towarzystwo, rodzaj ubezpieczenia, czas trwania umowy, suma ubezpieczenia). 

Rok

Imię i nazwisko / pełna 
nazwa

Stopień
pokrewieństwa

Imię i nazwisko / pełna 
nazwa

Zobowiązania 
krótkoterminowe

Stopień
pokrewieństwa

Imię i nazwisko / pełna 
nazwa

Inne zobowiązania 
(np. podatki)

Stopień
pokrewieństwa

Jeżeli cel ubezpieczenia nie uzasadnia dokonanego wyboru Uposażonych, prosimy o bliższe wyjaśnienia. 

Brutto

Netto

Sposób, w jaki obliczono 
sumę ubezpieczenia 
(prosimy załączyć 
analizę potrzeb)

 Tak                  Nie

 Tak                  Nie
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Część C – Ubezpieczenie jako zabezpieczenie kredytu bankowego

Część D – Informacje dodatkowe
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Część B – Ubezpieczenie przez zakład pracy lub typu „kluczowy pracownik”

Data założenia firmy

Prosimy podać datę 
zatrudnienia

Liczba pracowników

REGON NIP

Nazwa i adres firmy

Nazwa i adres banku

Dodatkowe informacje, 
które mogą być przydatne 
dla oceny ryzyka

Jaka jest wysokość kredytu 
oraz okres spłaty? 
Kiedy kredyt został 
zaakceptowany (data)? 

Jaki jest cel kredytu?

Całkowite aktywa Całkowite zobowiązania

Prosimy podać %  
udziałów

Kapitał akcyjny

Inne

Dochód netto za ostatnie 
3 lata zł złzł

Kapitał własny

Rodzaj prowadzonej 
działaności

1. Informacje dotyczące firmy

1. Informacje dotyczące firmy

2. Finanse zakładu pracy

3. Jaki jest związek Ubezpieczonego z zakładem pracy?

4. Wysokość strat, jakie poniosłaby firma w przypadku przedwczesnej śmierci Ubezpieczonego

Udziałowiec

Pracownik

Data

Podpisano w

Niniejszym potwierdzam, iż powyższe podpisy zostały złożone osobiście przez Ubezpieczonego i Ubezpieczającego w mojej obecności 
po potwierdzeniu ich tożsamości na podstawie dowodów osobistych.

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. Strona internetowa Towarzystwa: www.nnlife.pl/zycie, Telefoniczne Centrum Informacji: tel. +48 22 523 50 70, e‑mail: lifeinfo@nn.pl 

Podpis Ubezpieczającego / Pieczątka oraz podpis osoby 
upoważnionej  (obowiązuje wtedy, gdy wypełniana jest 
część B)

Podpis Ubezpieczonego 

Podpis Pośrednika Ubezpieczeniowego / 
Przedstawiciela Banku

2. Czy wcześniej zostały przyznane jakieś kredyty?

Prosimy o dołączenie, zgodnie z wymogami Towarzystwa, deklaracji podatkowych z ostatnich 2 lat, zaś w przypadku zakładu pracy – kopii bilansów oraz rachunków zysków i strat.

Jeśli „Tak”, czy zostały już spłacone? 

 Tak                  Nie

 Tak                  Nie


