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Numer Umowy

1. Dane identyfikujące Ubezpieczającego

2. Dane identyfikujące Ubezpieczonego

Nazwisko i imię / Nazwa

Nazwisko i imię

Numer kierunkowy kraju

Numer kierunkowy kraju

E-mail

E-mail

Telefon
kontaktowy

Telefon
kontaktowy

PESEL

PESEL

Adres zamieszkania

Adres korespondencyjny

Adres do korespondencji

Ulica

Ulica

Ulica

Miejscowość

Miejscowość

Miejscowość

Nr mieszkania

Nr mieszkania

Nr mieszkania

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Kod pocztowy

Kraj

Kraj

Kraj

Nr domu

Nr domu

Nr domu

A) Prosimy wypełnić w przypadku, gdy Ubezpieczający jest osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

Miejscowość 
urodzenia

Miejscowość 
urodzenia

Kraj
urodzenia

Kraj
urodzenia

D M RD M R R R

D M RD M R R R

2.

2.

2.

2.

Obywatelstwo

Obywatelstwo

Kraj rezydencji podatkowej*

Kraj rezydencji podatkowej*

Data ważności dowodu 
osobistego / paszportu

Data ważności dowodu 
osobistego / paszportu

1.

1.

1.

1.

Seria i numer dowodu 
osobistego / paszportu

Seria i numer dowodu 
osobistego / paszportu

polskie

polskie

inne (jakie?)

inne (jakie?)

Polska

Polska

inny (jaki?)

inny (jaki?)

Stopień pokrewieństwa 
z Ubezpieczonym

Praca na 
wysokościach 

Maks.
wysokość

Pełna nazwa oraz adres 
siedziby miejsca pracy

Zawód wykonywany

Opis zakresu obowiązków

Dane dotyczące zawodu

NieTak

1. 2. 3.

Kraj rejestracji podmiotu 
gospodarczego Forma prawna KRS / REGON

Kraje prowadzenia 
działalności podmiotu 
gospodarczego

B) Prosimy wypełnić w przypadku, gdy Ubezpieczający jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej

W oparciu o Ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w przypadku Ubezpieczającego będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną 
nieposiadającą osobowości prawnej, należy wypełnić, podpisać oraz dołączyć do niniejszego wniosku załącznik „Dodatkowe oświadczenie w związku z Ustawą 
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Załącznik PS/AML)”.

Zgodnie z Ustawą o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania 
międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz zgodnie z Ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami należy 
wypełnić, podpisać oraz dołączyć do niniejszego wniosku załącznik „Oświadczenie FATCA/CRS dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości 
prawnej” w przypadku, gdy umowa ubezpieczenia przewiduje wypłatę wartości wykupu.

Adres siedziby Ulica

Miejscowość

Nr mieszkania / Nr lokalu

Kod pocztowy Kraj

Nr domu / Nr budynku

2.Kraj rezydencji podatkowej* 1.Polska inny (jaki?)

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól w punkcie 1 oraz zapoznanie się z treścią oświadczeń znajdujących się w punktach 9 i 10.

D M RD M R R R
Data urodzenia w przypadku osób 
nieposiadających numeru PESEL

* Przez kraj rezydencji podatkowej należy rozumieć kraj, w którym podlega się opodatkowaniu od całości dochodów zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego tego kraju, 
ze względu na miejsce zamieszkania lub inne kryterium o podobnym charakterze.

* Przez kraj rezydencji podatkowej należy rozumieć kraj, w którym podlega się opodatkowaniu od całości dochodów zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego tego kraju, 
ze względu na miejsce zamieszkania lub inne kryterium o podobnym charakterze.

* Przez kraj rezydencji podatkowej należy rozumieć kraj, w którym podlega się opodatkowaniu od całości dochodów zgodnie z przepisami prawa wewnętrznego tego kraju, 
ze względu na miejsce zamieszkania lub inne kryterium o podobnym charakterze.

Oświadczenie o stanie zdrowia
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O ile i z jakiego powodu?

    
Prosimy o podanie rozpoznania, daty i czasu trwania choroby, stopnia powrotu do zdrowia oraz nazwy 
przyjmowanych leków.

    
Prosimy o podanie rozpoznania, daty i czasu trwania choroby oraz stopnia niepełnosprawności. 

    
Prosimy o podanie powodu ich wykonywania oraz ich wyników. Dodatkowo prosimy o załączenie 
wyników/kart informacyjnych.

    
Prosimy o podanie rodzaju produktu tytoniowego i jego średniej dziennej ilości.

    
Prosimy o podanie rozpoznania, daty i czasu trwania choroby oraz nazwy przepisanych leków. 

    
Prosimy o podanie powodu i daty operacji/pobytu w szpitalu. Dodatkowo prosimy o załączenie karty 
informacyjnej.

2. Jaki jest Pana/i wzrost   cm i waga   kg? 
Czy waga uległa zmianie w ciągu ostatniego roku?

3. Czy zdiagnozowano u Pana/i lub leczył/a się Pan/i lub miał/a Pan/i objawy chorób, 
takich jak: jakakolwiek choroba lub wada serca, nadciśnienie tętnicze, udar, 
nowotwór złośliwy, stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów, 
padaczka, zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania, cukrzyca, zapalenie 
wątroby, niewydolność nerek, albo miał/a Pan/i stwierdzoną obecność wirusa HIV 
albo leczył/a się Pan/i lub był/a Pan/i konsultowany/a z powodu jakiegokolwiek 
uzależnienia od alkoholu lub narkotyków?

4. Czy jest Pan/i w trakcie orzekania lub posiada orzeczenie o niezdolności do 
pracy lub niepełnosprawności albo czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy był/a Pan/i 
nieprzerwanie nieobecny/a w pracy z powodu choroby lub wypadku dłużej niż 
2 tygodnie?

5. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wymagał/a Pan/i jakichkolwiek badań lekarskich 
lub zabiegów/operacji albo czy obecnie oczekuje Pan/i na jakiekolwiek ich wyniki 
albo na wykonanie jakichkolwiek badań lekarskich lub zabiegów/operacji?

6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy palił/a Pan/i papierosy lub tytoń w jakiejkolwiek 
formie?

7. Czy w ciągu ostatnich 5 lat miał/a Pan/i przepisane leki w celu leczenia choroby 
trwającej nieprzerwanie dłużej niż 3 tygodnie?

8. Czy w ciągu ostatnich 5 lat przeprowadzono u Pana/i jakąkolwiek operację 
chirurgiczną lub przebywał/a Pan/i w szpitalu przez okres dłuższy niż 1 doba 
(za wyjątkiem pobytu związanego z ciążą i urodzeniem dziecka)?

3. Dane identyfikujące Współubezpieczonego lub Małżonka / Partnera 
(jeżeli ochrona ubezpieczeniowa ma obejmować Współubezpieczonego, Małżonka lub Partnera) 

4. Dane identyfikujące Dzieci Ubezpieczonego 
(jeżeli ochrona ubezpieczeniowa ma obejmować Dzieci) 

Nazwisko i imię

Nazwisko i imię

Nazwisko i imię

Nazwisko i imię

Nazwisko i imię

Nazwisko i imię

Obywatelstwo/a

E-mail

PESEL

PESEL

PESEL

PESEL

PESEL

PESEL

Telefon 
kontaktowy

D M RD M R R R

D M RD M R R R

D M RD M R R R

D M RD M R R R

D M RD M R R R

D M RD M R R R

Data ważności dowodu osobistego / paszportu
Seria i numer dowodu 
osobistego / paszportu

Praca na 
wysokościach 

Maks.
wysokość

Pełna nazwa oraz adres 
siedziby miejsca pracy

Zawód wykonywany

Opis zakresu obowiązków

NieTak

Data
urodzenia

Data
urodzenia

Data
urodzenia

Data
urodzenia

Data
urodzenia

2. Dane identyfikujące Ubezpieczonego (cd.)

Praca na 
wysokościach 

Maks.
wysokość

Pełna nazwa oraz adres 
siedziby miejsca pracy

Zawód wykonywany

Opis zakresu obowiązków

Dane dotyczące zawodu

Dane dotyczące zawodu

NieTak

5. Dane dotyczące wnioskowanego ubezpieczenia dodatkowego
Prosimy zaznaczyć wybraną umowę znakiem „X” odpowiednio dla Ubezpieczającego / Ubezpieczonego / Współubezpieczonego / Małżonka / Partnera / Dziecka. Następnie uzupełnić pozostałe parametry dla 
wnioskowanej umowy dodatkowej. Pola zakreskowane oznaczają umowy i parametry niedostępne.

1. Czy obecnie choruje Pan/i na Covid-19 lub chorował/a Pan/i wcześniej i przebieg tej 
choroby wymagał leczenia szpitalnego?

Tak    Nie

    
Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących choroby i załączenie karty leczenia 
szpitalnego, wyników badań kontrolnych.
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Tak    Nie

    
Prosimy o podanie rozpoznania, daty i czasu trwania choroby, stopnia powrotu do zdrowia oraz nazwy 
przyjmowanych leków.

    
Prosimy o podanie, jakie rozpoznanie, u kogo i w jakim wieku zostało postawione.

    
Prosimy o podanie szczegółowego opisu. 

    
Prosimy o podanie szczegółowego opisu.

    
Prosimy o podanie rozpoznania, daty i czasu trwania choroby, stopnia zaawansowania choroby/powrotu 
do zdrowia.

    
Prosimy o podanie rozpoznania, daty i czasu trwania choroby, stopnia powrotu do zdrowia. Dodatkowo 
prosimy o załączenie karty informacyjnej.

    
Prosimy o podanie szczegółowego opisu.

    
Prosimy o podanie szczegółowego opisu.

    
Prosimy o podanie kraju, czasu pobytu, powodu oraz ewentualnie rodzaju wykonywanej pracy i zakresu 
obowiązków.

    
Dla wybranych sportów/hobby prosimy o dołączenie odpowiednich kwestionariuszy.

9. Czy w ciągu ostatnich 5 lat udzielono Panu/i porady lekarskiej lub leczył/a się 
Pan/i lub miał/a Pan/i objawy następujących chorób: zapalenie jelita grubego, 
podwyższony poziom cholesterolu we krwi, astma lub inna przewlekła choroba 
płuc, jakakolwiek choroba kości, mięśni lub stawów?

10. Czy u kogokolwiek spośród Pana/i rodziców, braci lub sióstr stwierdzono 
występowanie przed 60. rokiem życia chorób serca, nowotworu złośliwego, 
cukrzycy lub jakiejkolwiek choroby dziedzicznej?

11. Czy zauważył/a Pan/i jakiekolwiek guzy, torbiele, nieprawidłowe zmiany na skórze, 
znamiona lub podobne zmiany, których wielkość, barwa lub kształt stopniowo się 
zmieniały, krwawiły lub były bolesne?

12. Czy w ciągu ostatnich 5 lat występowały u Pana/i następujące objawy: zawroty 
głowy, drętwienia lub mrowienia kończyn górnych lub dolnych przez okres dłuższy 
niż 1 godzina, zaburzenia widzenia niepoddające się korekcji przy użyciu okularów 
lub szkieł kontaktowych?

13. Czy zdiagnozowano u Pana/i lub leczył/a się Pan/i z powodu następujących chorób: 
anemia aplastyczna, pierwotne nadciśnienie płucne, schyłkowa niewydolność 
wątroby lub płuc, śpiączka, utrata słuchu, mowy lub wzroku, paraliż, choroba 
Parkinsona, choroba Alzheimera, ciężka demencja, łagodny guz mózgu, bakteryjne 
zapalenie opon rdzeniowo-mózgowych, zapalenie mózgu, zespół odmóżdżeniowy, 
zapalenie tarczycy Hashimoto, choroba Leśniowskiego-Crohna, borelioza, 
postępująca twardzina układowa, toczeń rumieniowaty układowy?

14. Czy przebył/a Pan/i ciężki uraz głowy, operację aorty, ciężkie oparzenia, operację 
zastawek serca, operację pomostowania naczyń wieńcowych lub przeszczep 
narządów?

15. Nazwisko i adres lekarza leczącego obecnie lub nazwa i adres placówki medycznej 
sprawującej opiekę zdrowotną lub wykonującej badania okresowe.

16. Czy kiedykolwiek Pana/i wniosek o ubezpieczenie na życie lub wznowienie umowy 
ubezpieczenia został odroczony, odrzucony lub przyjęty na specjalnych warunkach?

17. Czy kiedykolwiek Pan/i starał/a się lub otrzymał/a rentę lub odszkodowanie z powodu 
urazu lub choroby?

18. Czy w nadchodzących 12 miesiącach zamierza Pan/i przebywać dłużej niż 4 tygodnie 
za granicą, za wyjątkiem takich krajów jak: jakikolwiek kraj Unii Europejskiej, 
Szwajcaria, Norwegia, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Japonia, 
Korea Południowa, Hongkong lub Singapur?

19. Czy uprawia Pan/i niebezpieczne sporty lub hobby, takie jak: pilotowanie samolotu 
lub innego środka powietrznego, skoki spadochronowe, nurkowanie, wspinaczka 
górska lub skałkowa, speleologia, sporty motorowe lub motorowodne lub czy jest 
Pan/i zawodnikiem klubu sportowego?

20. Czy jest Pan/i prawo- czy leworęczny/a?

praworęczny/a        leworęczny/a  

6. Informacja dotycząca stanu zdrowia niepełnoletniego Ubezpieczonego lub Dzieci Ubezpieczonego w przypadku umowy Rodzina 2000+
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NNLife TUnŻiR S.A. z siedzibą w Warszawie danych dotyczących stanu zdrowia mojego Dziecka / Dzieci w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym 
przeprowadzenia oceny ryzyka ubezpieczeniowego, ustalenia prawa do świadczenia i wysokości tego świadczenia*.

* Zgodę wyraża Opiekun prawny Dziecka.

Prosimy wypełnić przy wnioskowaniu o ubezpieczenie obejmujące ochroną odpowiednio niepełnoletniego Ubezpieczonego lub Dzieci Ubezpieczonego.

Prosimy wpisać imię Dziecka i zakreślić właściwą odpowiedź do każdego z pytań poniżej.

Tak    Nie Tak    Nie Tak    Nie Tak    Nie Tak    Nie
1. Czy obecnie Dziecko choruje na Covid-19 lub chorowało wcześniej i przebieg tej 

choroby wymagał leczenia szpitalnego?                     

2. Czy obecnie Dziecko jest pod obserwacją lub leczy się z powodu jakiejkolwiek 
choroby lub dolegliwości albo przyjmuje leki?                     

3. Czy Dziecko było skierowane kiedykolwiek do specjalisty, konsultowane lub 
hospitalizowane albo przechodziło jakieś operacje chirurgiczne?                     

4. Czy planowane jest zasięgnięcie porady lekarskiej, poddanie się leczeniu lub 
badaniom diagnostycznym w najbliższym czasie?                     

5. Czy Dziecko cierpi z powodu jakiejkolwiek ułomności fizycznej lub psychicznej?                     
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Prosimy o podanie rozpoznania, daty i czasu trwania choroby, stopnia powrotu do zdrowia oraz nazwy 
przyjmowanych leków.

    
Prosimy o podanie, jakie rozpoznanie, u kogo i w jakim wieku zostało postawione.

    
Prosimy o podanie szczegółowego opisu. 

    
Prosimy o podanie szczegółowego opisu.

9. Czy w ciągu ostatnich 5 lat udzielono Panu/i porady lekarskiej lub leczył/a się 
Pan/i lub miał/a Pan/i objawy następujących chorób: zapalenie jelita grubego, 
podwyższony poziom cholesterolu we krwi, astma lub inna przewlekła choroba 
płuc, jakakolwiek choroba kości, mięśni lub stawów?

10. Czy u kogokolwiek spośród Pana/i rodziców, braci lub sióstr stwierdzono 
występowanie przed 60. rokiem życia chorób serca, nowotworu złośliwego, 
cukrzycy lub jakiejkolwiek choroby dziedzicznej?

11. Czy zauważył/a Pan/i jakiekolwiek guzy, torbiele, nieprawidłowe zmiany na skórze, 
znamiona lub podobne zmiany, których wielkość, barwa lub kształt stopniowo się 
zmieniały, krwawiły lub były bolesne?

12. Czy w ciągu ostatnich 5 lat występowały u Pana/i następujące objawy: zawroty 
głowy, drętwienia lub mrowienia kończyn górnych lub dolnych przez okres dłuższy 
niż 1 godzina, zaburzenia widzenia niepoddające się korekcji przy użyciu okularów 
lub szkieł kontaktowych?

    
O ile i z jakiego powodu?

    
Prosimy o podanie rozpoznania, daty i czasu trwania choroby, stopnia powrotu do zdrowia oraz nazwy 
przyjmowanych leków.

    
Prosimy o podanie rozpoznania, daty i czasu trwania choroby oraz stopnia niepełnosprawności. 

    
Prosimy o podanie powodu ich wykonywania oraz ich wyników. Dodatkowo prosimy o załączenie 
wyników/kart informacyjnych.

    
Prosimy o podanie rodzaju produktu tytoniowego i jego średniej dziennej ilości.

    
Prosimy o podanie rozpoznania, daty i czasu trwania choroby oraz nazwy przepisanych leków. 

    
Prosimy o podanie powodu i daty operacji/pobytu w szpitalu. Dodatkowo prosimy o załączenie karty 
informacyjnej.

2. Jaki jest Pana/i wzrost   cm i waga   kg? 
Czy waga uległa zmianie w ciągu ostatniego roku?

3. Czy zdiagnozowano u Pana/i lub leczył/a się Pan/i lub miał/a Pan/i objawy chorób, 
takich jak: jakakolwiek choroba lub wada serca, nadciśnienie tętnicze, udar, 
nowotwór złośliwy, stwardnienie rozsiane, reumatoidalne zapalenie stawów, 
padaczka, zaburzenia psychiczne lub zaburzenia zachowania, cukrzyca, zapalenie 
wątroby, niewydolność nerek, albo miał/a Pan/i stwierdzoną obecność wirusa HIV 
albo leczył/a się Pan/i lub był/a Pan/i konsultowany/a z powodu jakiegokolwiek 
uzależnienia od alkoholu lub narkotyków?

4. Czy jest Pan/i w trakcie orzekania lub posiada orzeczenie o niezdolności do 
pracy lub niepełnosprawności albo czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy był/a Pan/i 
nieprzerwanie nieobecny/a w pracy z powodu choroby lub wypadku dłużej niż 
2 tygodnie?

5. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy wymagał/a Pan/i jakichkolwiek badań lekarskich 
lub zabiegów/operacji albo czy obecnie oczekuje Pan/i na jakiekolwiek ich wyniki 
albo na wykonanie jakichkolwiek badań lekarskich lub zabiegów/operacji?

6. Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy palił/a Pan/i papierosy lub tytoń w jakiejkolwiek 
formie?

7. Czy w ciągu ostatnich 5 lat miał/a Pan/i przepisane leki w celu leczenia choroby 
trwającej nieprzerwanie dłużej niż 3 tygodnie?

8. Czy w ciągu ostatnich 5 lat przeprowadzono u Pana/i jakąkolwiek operację 
chirurgiczną lub przebywał/a Pan/i w szpitalu przez okres dłuższy niż 1 doba 
(za wyjątkiem pobytu związanego z ciążą i urodzeniem dziecka)?

Tak    Nie Tak    Nie Tak    Nie Tak    Nie Tak    Nie
6. Czy Dziecko uprawia niebezpieczne sporty lub zajmuje się niebezpiecznym hobby 

lub czy ma zamiar brać udział w działalności niebezpiecznej dla zdrowia (na przykład: 
pilotowanie samolotu lub jakiegokolwiek innego latającego środka powietrznego, 
wszelkiego rodzaju wyścigi, nurkowanie, spadochroniarstwo, wspinaczka górska, 
sporty motorowe lub jakakolwiek inna działalność) albo czy jest zawodnikiem 
jakiegokolwiek zespołu/drużyny sportowej?

                    

7. Czy kiedykolwiek wniosek o ubezpieczenie na życie Dziecka lub wznowienie umowy 
ubezpieczenia został odroczony, odrzucony lub przyjęty na specjalnych warunkach?                     

8. Czy kiedykolwiek dla Dziecka starano się lub otrzymano rentę lub odszkodowanie 
z powodu urazu lub choroby?                     

9. Czy Dziecko pozostaje na utrzymaniu rodziców?                     
Prosimy o dokładne wyjaśnienie wszystkich twierdzących odpowiedzi. W przypadku pyt. 8 prosimy o wyjaśnienie, gdy odpowiedź brzmi Nie.

7. Informacje dotyczące stanu zdrowia Współubezpieczonego, Małżonka Ubezpieczonego lub Partnera
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez NNLife TUnŻiR S.A. z siedzibą w Warszawie danych dotyczą-
cych mojego stanu zdrowia w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, w tym przeprowadze-
nia oceny ryzyka ubezpieczeniowego, ustalenia prawa do świadczenia i wysokości tego świadczenia.

Dotyczy:

Współubezpieczonego  Małżonka Ubezpieczonego  Partnera Ubezpieczonego  

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania oraz podanie wyjaśnienia do wszystkich odpowiedzi twierdzących.

1. Czy obecnie choruje Pan/i na Covid-19 lub chorował/a Pan/i wcześniej i przebieg tej 
choroby wymagał leczenia szpitalnego?

Tak    Nie

    
Prosimy o podanie szczegółowych informacji dotyczących choroby i załączenie karty leczenia 
szpitalnego, wyników badań kontrolnych.
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17. Czy kiedykolwiek Pan/i starał/a się lub otrzymał/a rentę lub odszkodowanie z powodu 
urazu lub choroby?

18. Czy w nadchodzących 12 miesiącach zamierza Pan/i przebywać dłużej niż 4 tygodnie 
za granicą, za wyjątkiem takich krajów jak: jakikolwiek kraj Unii Europejskiej, 
Szwajcaria, Norwegia, Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Japonia, 
Korea Południowa, Hongkong lub Singapur?

19. Czy uprawia Pan/i niebezpieczne sporty lub hobby, takie jak: pilotowanie samolotu 
lub innego środka powietrznego, skoki spadochronowe, nurkowanie, wspinaczka 
górska lub skałkowa, speleologia, sporty motorowe lub motorowodne lub czy jest 
Pan/i zawodnikiem klubu sportowego?

20. Czy jest Pan/i prawo- czy leworęczny/a?

praworęczny/a        leworęczny/a  

    
Prosimy o podanie szczegółowego opisu.

    
Prosimy o podanie kraju, czasu pobytu, powodu oraz ewentualnie rodzaju wykonywanej pracy i zakresu 
obowiązków.

    
Dla wybranych sportów/hobby prosimy o dołączenie odpowiednich kwestionariuszy.

13. Czy zdiagnozowano u Pana/i lub leczył/a się Pan/i z powodu następujących chorób: 
anemia aplastyczna, pierwotne nadciśnienie płucne, schyłkowa niewydolność 
wątroby lub płuc, śpiączka, utrata słuchu, mowy lub wzroku, paraliż, choroba 
Parkinsona, choroba Alzheimera, ciężka demencja, łagodny guz mózgu, bakteryjne 
zapalenie opon rdzeniowo-mózgowych, zapalenie mózgu, zespół odmóżdżeniowy, 
zapalenie tarczycy Hashimoto, choroba Leśniowskiego-Crohna, borelioza, 
postępująca twardzina układowa, toczeń rumieniowaty układowy?

14. Czy przebył/a Pan/i ciężki uraz głowy, operację aorty, ciężkie oparzenia, operację 
zastawek serca, operację pomostowania naczyń wieńcowych lub przeszczep 
narządów?

15. Nazwisko i adres lekarza leczącego obecnie lub nazwa i adres placówki medycznej 
sprawującej opiekę zdrowotną lub wykonującej badania okresowe.

16. Czy kiedykolwiek Pana/i wniosek o ubezpieczenie na życie lub wznowienie umowy 
ubezpieczenia został odroczony, odrzucony lub przyjęty na specjalnych warunkach?

Tak    Nie

    
Prosimy o podanie rozpoznania, daty i czasu trwania choroby, stopnia zaawansowania choroby/powrotu 
do zdrowia.

    
Prosimy o podanie rozpoznania, daty i czasu trwania choroby, stopnia powrotu do zdrowia. Dodatkowo 
prosimy o załączenie karty informacyjnej.

    
Prosimy o podanie szczegółowego opisu.

8. Uwagi / komentarze oraz dodatkowe informacje

9. Oświadczenia
1. Niniejszym upoważniam każdego lekarza, personel medyczny, podmiot wykonujący działalność leczniczą, które udzielały mi świadczeń zdrowotnych, do udzielenia NNLife TUnŻiR S.A. i jego reasekuratorom 

informacji o stanie mojego zdrowia, w zakresie niezbędnym do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji moich danych, ustalenia prawa do świadczenia z umowy ubezpieczenia oraz wysokości 
tego świadczenia. Upoważnienie obejmuje również ujawnienie powyższych informacji i udostępnianie NNLife TUnŻiR S.A. i jego reasekuratorom informacji o przyczynie mojej śmierci, z wyłączeniem 
wyników badań genetycznych. Upoważniam także inny niż NNLife TUnŻiR S.A. zakład ubezpieczeń do udostępnienia NNLife TUnŻiR S.A. przetwarzanych przez siebie moich danych osobowych, w zakresie 
niezbędnym do oceny ryzyka ubezpieczeniowego i weryfikacji moich danych, ustalenia prawa do świadczenia z umowy ubezpieczenia oraz wysokości tego świadczenia, a także informacji o przyczynie mojej 
śmierci. Kopia niniejszego upoważnienia posiada taką samą ważność jak oryginał. Niniejsze upoważnienie pozostaje ważne po mojej śmierci.

2.  Niniejszym upoważniam Narodowy Fundusz Zdrowia do udzielenia NNLife TUnŻiR S.A. i jego reasekuratorom informacji o nazwach i adresach świadczeniodawców, którzy udzielili mi świadczeń opieki 
zdrowotnej w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalenia odpowiedzialności NNLife TUnŻiR S.A. oraz wysokości świadczenia. Kopia niniejszego upoważnienia posiada taką 
samą ważność jak oryginał. Niniejsze upoważnienie pozostaje ważne po mojej śmierci.

3.  Zostałem/am poinformowany/a przez NNLife TUnŻiR S.A., że wszelkie reklamacje wynikające z umowy ubezpieczenia winny być przesyłane do Towarzystwa pisemnie, elektronicznie na adres e-mail 
wskazany przez Towarzystwo, telefonicznie na numer wskazany przez Towarzystwo (do protokołu) lub osobiście w siedzibie Towarzystwa lub Agencji NNLife TUnŻiR S.A. (do protokołu). W przypadku zaś 
nieuznania reklamacji przez Towarzystwo, organem właściwym do rozpatrzenia reklamacji jest Miejski i Powiatowy Rzecznik Konsumenta, Rzecznik Finansowy, Komisja Nadzoru Finansowego lub istnieje 
możliwość wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego. Reklamacje Klientów będących osobami fizycznymi rozpatrywane są w ciągu 30 dni od dnia ich otrzymania przez Towarzystwo. W sprawach 
szczególnie skomplikowanych wspomniany powyżej termin może ulec wydłużeniu maksymalnie do 60 dni, o czym osoba składająca reklamację zostanie poinformowana.

10. Dodatkowe oświadczenia Ubezpieczającego
1. Oświadczam, że jestem osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, członkiem rodziny takiej osoby lub jej bliskim współpracownikiem, w rozumieniu  

Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Tak    Nie  

 W przypadku potwierdzenia powyższego oświadczenia należy wypełnić, podpisać oraz dołączyć do niniejszego wniosku załącznik „Dodatkowe oświadczenia w związku z Ustawą o przeciwdziałaniu praniu 
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Załącznik PS/AML)”.

2. Zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania Towarzystwa o zajęciu lub zaprzestaniu zajmowania eksponowanego stanowiska politycznego w rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy 
oraz finansowaniu terroryzmu (dalej jako „PEP”). Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym. 

3. Ubezpieczający zobowiązuje się do poinformowania Towarzystwa o zmianie formy prawnej, zakresu prowadzonej działalności oraz zmianie kraju siedziby w celu wykonania przez Towarzystwo obowiązków 
wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

4. Ubezpieczający oświadcza, że zgodnie z art. 19 ust. 5 Ustawy o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania 
międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz zgodnie z art. 43 ust. 1 Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami jest świadomy 
konieczności składania oświadczeń i przedstawiania dokumentów niezbędnych, na podstawie procedur należytej staranności stosowanych przez Towarzystwo, w zakresie weryfikacji informacji dotyczących 
posiadanych obywatelstw, krajów rezydencji podatkowej, kraju rejestracji i krajów prowadzenia działalności podmiotu, adresów i numerów telefonów oraz miejscowości i kraju urodzenia. W przypadku 
zmiany powyższych informacji Ubezpieczający zobowiązuje się złożyć w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana okoliczności, zaktualizowane oświadczenie w tym zakresie.

5. Ubezpieczający przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z Ustawą o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami Towarzystwo uprawnione będzie do gromadzenia i przekazywania właściwym 
organom informacji dotyczących jego osoby.

6. Ubezpieczający przyjmuje do wiadomości, że informacje dotyczące miejsca i kraju urodzenia, krajów rezydencji podatkowej, kraju rejestracji, krajów prowadzenia działalności podmiotu nie są wymagane 
w przypadku umów ubezpieczenia, które nie przewidują wypłaty wartości wykupu.
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11. Podpisy
Oświadczam, że zgodnie z moim przekonaniem i wiedzą wszystkie odpowiedzi udzielone w niniejszym wniosku są prawdziwe. Jeżeli odpowiedzi nie są napisane moim charakterem pisma, oświadczam, że 
zostały przeze mnie sprawdzone i są prawdziwe.

Miejscowość i data Podpis Ubezpieczonego  
(Opiekuna prawnego)

Podpis Ubezpieczającego Podpis Współubezpieczonego, 
Małżonka lub Partnera 
Ubezpieczonego

Podpis pełnoletniego Dziecka

W przypadku, gdy wniosek nie jest potwierdzony przez Przedstawiciela Towarzystwa / Przedstawiciela Banku, należy załączyć kopię dokumentu tożsamości.

Dane Opiekuna prawnego 

Nazwisko i imię

PESEL Data urodzenia w przypadku osób 
nieposiadających numeru PESEL D D M M R R R R Obywatelstwo

Seria i numer dowodu 
osobistego / paszportu

Data ważności dowodu 
osobistego / paszportu D D M M R R R R

Informacje Przedstawiciela Towarzystwa

Nazwisko Imiona

Numer Przedstawiciela 
Towarzystwa

Telefon 
kontaktowy

Numer wpisu  
do rejestru

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania oraz podanie wyjaśnienia zgodnie z opisem.

Tak    Nie Wyjaśnienie
1. Czy istnieją czynniki wpływające na ryzyko ubezpieczenia nieujawnione we 

wniosku?     
1. Jakie?

2. Czy istnieje pokrewieństwo pośrednika ubezpieczeniowego z Ubezpieczonym 
lub Ubezpieczającym?     

2. Jakie?

Potwierdzam, że powyższe podpisy zostały złożone osobiście przez Ubezpieczonego 
(Opiekuna prawnego Ubezpieczonego, który nie ukończył 18. roku życia), 
Ubezpieczającego oraz członków rodziny Ubezpieczonego w mojej obecności po 
potwierdzeniu ich tożsamości na podstawie wskazanych wcześniej dokumentów. Podpis i pieczątka Przedstawiciela Towarzystwa

Objaśnienia
Definicja PEP
W rozumieniu Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jako PEP określa się:
1.  osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne – rozumie się przez to, z wyłączeniem grup stanowisk średniego i niższego szczebla, osoby zajmujące znaczące stanowiska publiczne lub pełniące 

znaczące funkcje publiczne, w tym:
a)  szefów państw, szefów rządów, ministrów, wiceministrów oraz sekretarzy stanu,
b)  członków parlamentu lub podobnych organów ustawodawczych,
c)  członków organów zarządzających partii politycznych,
d) członków sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych oraz innych organów sądowych wysokiego szczebla, których decyzje nie podlegają zaskarżeniu, z wyjątkiem trybów nadzwyczajnych,
e)  członków trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych,
f)  ambasadorów, chargés d’affaires oraz wyższych oficerów sił zbrojnych,
g) członków organów administracyjnych, zarządczych lub nadzorczych przedsiębiorstw państwowych, spółek z udziałem Skarbu Państwa, w których ponad połowa akcji albo udziałów należy do Skarbu 

Państwa lub innych państwowych osób prawnych,
h)  dyrektorów, zastępców dyrektorów oraz członków organów organizacji międzynarodowych lub osoby pełniące równoważne funkcje w tych organizacjach,
i)  dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organów państwowych oraz dyrektorów generalnych urzędów wojewódzkich,
j)  inne osoby zajmujące stanowiska publiczne lub pełniące funkcje publiczne w organach państwa lub centralnych organach administracji rządowej;

2.  bliskich współpracowników osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:
a)  osoby fizyczne będące beneficjentami rzeczywistymi osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustów wspólnie z osobą zajmującą eksponowane 

stanowisko polityczne lub utrzymujące z taką osobą inne bliskie stosunki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
b)  osoby fizyczne będące jedynym beneficjentem rzeczywistym osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub trustu, o których wiadomo, że zostały utworzone 

w celu uzyskania faktycznej korzyści przez osobę zajmującą eksponowane stanowisko polityczne;
3.  członków rodziny osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne – rozumie się przez to:

a)  małżonka lub osobę pozostającą we wspólnym pożyciu z osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne,
b)  dziecko osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne i jego małżonka lub osoby pozostającej we wspólnym pożyciu,
c)  rodziców osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne.
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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. 
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