
 Tak                  Nie

 Tak                  Nie  Tak                  Nie

 Tak                  Nie

Dane osobowe

Numer dowodu osobistego / paszportu

Nazwisko Imiona

Data urodzenia

Data

Telefon kontaktowy

Miejscowość

Nr pośrednika

Oświadczam, że zgodnie z moim przekonaniem i wiedzą wszystkie odpowiedzi udzielone w niniejszym kwestionariuszu są prawdziwe. Jeżeli odpowiedzi nie są napisane moim charakterem pisma, 
oświadczam, że zostały przeze mnie sprawdzone i są prawdziwe.

Potwierdzam, że niniejszy podpis został złożony osobiście przez Ubezpieczonego 
(opiekuna prawnego Ubezpieczonego, który nie ukończył 18 roku życia) lub 
odpowiednio Ubezpieczającego w mojej obecności 
po potwierdzeniu jego tożsamości na podstawie dowodu osobistego.

PESEL

Dodatkowe uwagi

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 Ubezpieczonego (prawnego opiekuna) zgodny ze 
wzorem podpisu

Imię, nazwisko oraz  
podpis pośrednika ubezpieczeniowego

Podpis Ubezpieczającego zgodny ze wzorem podpisu 
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1.  Jakiego typu nurkowanie Pan/i uprawia?

3.  Gdzie Pan/i zwykle nurkuje?

2.  Prosimy o podanie pełnych informacji na temat posiadanych 
kwalifikacji, kiedy zostały one wydane oraz członkostwa 
w organizacjach nurkowych.

a)  Wolne nurkowanie (nurkowanie 
ABC, z rurą oddechową,bez aparatury)

a)  Wody przybrzeżne e)  Kanały

e)  Bicie rekordów głębokości

b)  Z aparaturą ze sprężonym powietrzem

b)  Otwarte morze f)  Sztuczne jeziora

f)  Wraki

c)  Dzwon nurkowy

c)  Jeziora g)  Porty

g)  Poszukiwanie skarbów / wyprawy 
specjalne

Jakie?

d)  Jaskinie / groty

d)  Rzeki h)  Inne miejsca

 Tak                  Nie

 Tak                  Nie  Tak                  Nie

 Tak                  Nie

 Tak                  Nie

 Tak                  Nie

Sam/a W grupieZ partnerem

 Tak                  Nie

 Tak                  Nie

 Tak                  Nie  Tak                  Nie

 Tak                  Nie

Kwestionariusz dodatkowy
Dla nurków – hobby

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

Numer umowy / wniosku

4.  Jaki jest główny powód nurkowania, np. dla przyjemności, 
zawodowo, wykonywanie fotografii?

5.  Prosimy o podanie maksymalnej głębokości w metrach,  
na jakiej Pan/i nurkuje.

6.  Prosimy o podanie, jak często w ciągu roku Pan/i nurkuje.  
Jakie są Pana/i plany na przyszły rok?

7.  Czy nurkuje Pan/i zwykle:

8.  Prosimy o podanie ilości zanurzeń w ciągu ostatnich dwóch lat,  
jeśli nurkuje Pan/i sam/a

9.  Czy miał/a Pan/i wypadek podczas nurkowania? Jeśli „Tak”, to 
prosimy podać bliższe informacje.  Tak                  Nie


