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Wniosek o zawarcie umowy dodatkowej
Wniosek o zmianę w umowie ubezpieczenia / 
Załącznik do wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia
Rachunek dodatkowy

Numer umowy ubezpieczenia / 
Numer wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia

1. Dane identyfikujące Ubezpieczającego

Nazwisko i imię / Nazwa

Numer  
kierunkowy kraju

Telefon 
kontaktowy E-mail

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

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

Miejscowość urodzenia Kraj urodzenia

Seria i numer dowodu 
osobistego / paszportu

Data ważności dowodu 
osobistego / paszportu  D D M M R R R R Dowód osobisty     Paszport  

Adres zamieszkania Ulica Nr domu Nr mieszkania

Miejscowość Kod pocztowy Kraj

Adres 
korespondencyjny* Ulica Nr domu Nr mieszkania

Miejscowość Kod pocztowy Kraj

* Dotyczy wszystkich umów Ubezpieczającego.

Obywatelstwo polskie  inne (jakie?)

Kraj rezydencji 
podatkowej* Polska    inny (jaki?)

* 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.

Prosimy uzupełnić w przypadku, gdy kraj rezydencji inny niż Polska.

Numer identyfikacji podatkowej w kraju rezydencji podatkowej 
(Tax Identification Number – TIN) TIN nie został nadany

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 oraz 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 Nr budynku Nr lokalu

Miejscowość Kod pocztowy Kraj

Kraj rejestracji podmiotu 
gospodarczego   Forma prawna    KRS / REGON  

Kraj prowadzenia 
działalności podmiotu 
gospodarczego

Polska inny (jaki?) Numer 
TIN

Kraj rezydencji 
podatkowej Polska inny (jaki?) Numer 

TIN

2. Ubezpieczony

Nazwisko i imię

PESEL

Numer  
kierunkowy kraju

Telefon 
kontaktowy E-mail

3. Dane dotyczące składki dodatkowej
Data OWU / Data Regulaminu UFK / Data Tabeli Opłat i Limitów D D M M R R R R Data Wykazu UFK D D M M R R R R

Składka dodatkowa
Zadeklarowana kwota pierwszej składki dodatkowej nie może być mniejsza niż 10 000,00 zł.

Prosimy o wybór: 

  brak deklaracji wpłaty na etapie wniosku

  wpłata przelewem / na poczcie Kwota 
  

zł

  reinwestycja Kwota 
  

zł  lub 
  

%   z umowy ubezpieczenia numer 
 

Podział składki dodatkowej pomiędzy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK) powinien być zgodny z wynikiem Ankiety dotyczącej potrzeb Klienta w związku z zawarciem umowy dodatkowej ubezpieczenia 
na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). 
Minimalny procent składki dodatkowej przypadającej na każdy wybrany UFK wynosi 10%, w sumie musi wynosić 100%.
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Lp. Nazwa NNLife UFK Kod UFK Poziom ryzyka* Udział w %

1. NNLife Akcji 1 3 9 4

2. NNLife Akcji Amerykańskich 1 4 0 4

3. NNLife Akcji Chińskich i Azjatyckich 1 4 1 4

4. NNLife Akcji Europejskich 1 4 2 4

5. NNLife Akcji Europy Śr. i Wsch. 1 4 3 4

6. NNLife Akcji Małych Spółek 1 4 4 4

7. NNLife Akcji Nowa Europa 1 4 5 4

8. NNLife Akcji Polskich 1 4 6 4

9. NNLife Akcji Rynków Rozwiniętych 1 4 7 4

10. NNLife Akcji Rynków Wschodzących 1 4 8 4

11. NNLife Akcji Średnich Spółek 1 4 9 4

Lp. Nazwa NNLife UFK Kod UFK Poziom ryzyka* Udział w %

12. NNLife Aktywnej Alokacji 1 5 0 4

13. NNLife Globalnych Innowacji 1 5 1 4

14. NNLife Konserwatywny 1 5 2 2

15. NNLife Konserwatywny Plus 1 5 3 2

16. NNLife Multistrategia 1 5 4 2

17. NNLife Obligacji Plus 1 5 5 2

18. NNLife Obligacji Skarbowych 1 5 6 2

19. NNLife Obligacji Światowych 1 5 7 2

20. NNLife Stabilnego Wzrostu 1 5 8 3

21. NNLife Zrównoważony Azjatycki 1 5 9 3

* Poziom ryzyka: „1” oznacza najniższą, „2” – niską, „3” – średnio niską, „4” – średnią, „5” – średnio wysoką,  „6” – drugą najwyższą, „7” – najwyższą klasę ryzyka.

4. Oświadczenia / upoważnienia
1. Informacja o wyniku przeprowadzonej Ankiety dotyczącej potrzeb Klienta w związku z zawarciem umowy dodatkowej ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi 

funduszami kapitałowymi (UFK), dalej zwanej ankietą dotyczącą potrzeb Klienta:

 rekomendacja pozytywna
 Oświadczam, że przed podpisaniem niniejszego wniosku o zawarcie umowy dodatkowej ubezpieczenia na życie z UFK została mi przedstawiona do wypełnienia 

ankieta dotycząca potrzeb Klienta oraz otrzymałem/am egzemplarz ankiety i rekomendację produktu.

 rekomendacja negatywna
 Oświadczam, że przed podpisaniem niniejszego wniosku o zawarcie umowy dodatkowej ubezpieczenia na życie z UFK została mi przedstawiona do wypełnienia ankieta 

dotycząca potrzeb Klienta. Ze względu na wynik ankiety lub odmowę jej wypełnienia otrzymałem/am, wraz z egzemplarzem ankiety (w przypadku jej wypełnienia), 
negatywną rekomendację produktu oraz ostrzeżenie, że wynik ankiety uniemożliwia zaoferowanie odpowiedniego ubezpieczenia. Po zapoznaniu się z ostrzeżeniem 
złożyłem/am wniosek o zawarcie umowy dodatkowej ubezpieczenia na życie z UFK i otrzymałem/am jego egzemplarz.

Ubezpieczający Ubezpieczony

Tak  Tak  

Tak  Tak  

2. Oświadczam, że przed podpisaniem niniejszego wniosku o zawarcie umowy dodatkowej ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) otrzymałem/am informację 
o Przetwarzaniu danych osobowych, OWU, Erratę do OWU, Kartę Produktu, Dokument zawierający kluczowe informacje, Tabelę Opłat i Limitów, Regulamin i Wykaz Ubezpieczeniowych Funduszy 
Kapitałowych oraz zostałem/am poinformowany/a o konieczności zapoznania się z ich treścią.

3. Jestem świadomy/a, że w przypadku tej umowy nie ma gwarantowanych zysków oraz wartość rachunku może wzrastać lub spadać w zależności od wyników inwestycyjnych wybranego ubezpieczeniowego 
funduszu kapitałowego. 

4. Przyjmuję do wiadomości, iż NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26 (dalej zwane „Towarzystwem” lub „NNLife TUnŻiR 
S.A.”) przetwarzać będzie moje dane osobowe w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy ubezpieczenia, a także na podstawie przepisów Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu oraz Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz przepisów związanych w celu wykonania obowiązków wynikających z ich treści, oraz że mam prawo dostępu do treści moich 
danych oraz ich poprawiania. 

5. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przez pośrednika ubezpieczeniowego o tym, iż składka może zostać zapłacona tylko w drodze przelewu na rachunek NNLife TUnŻiR S.A. oraz o tym, że 
pośrednik ubezpieczeniowy nie jest umocowany do pobierania składki w imieniu Towarzystwa. 

6. Zostałem/am poinformowany/a, że pośrednik ubezpieczeniowy nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek zmian warunków oraz dokumentów wchodzących w skład umowy ubezpieczenia, 
w szczególności zmian zapisów formularza wniosku lub Szczegółowej Umowy Ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia.

7. Ubezpieczający oświadcza, że jest świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji niniejszych oświadczeń w zakresie statusu FATCA / CRS 
w przypadku zmiany okoliczności powodujących, iż poprzednie oświadczenie utraciło ważność oraz możliwej konieczności dostarczenia dodatkowych dokumentów w celu weryfikacji złożonego oświadczenia.
Towarzystwo jest zobowiązane do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, w celu przekazania administracji podatkowej USA lub innemu właściwemu organowi państwa uczestniczącego, 
danych dotyczących rezydentów podatkowych USA lub innego państwa uczestniczącego (na podstawie oświadczenia, jak również w przypadku, gdy stwierdzono wobec takiej osoby przesłanki świadczące 
o zagranicznej rezydencji i nie zostały dostarczone wymagane dokumenty).

 Oświadczenia w zakresie rezydencji podatkowej USA lub innego państwa gromadzone są na podstawie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA oraz ustawy z dnia 9 marca 2017 r. 
o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami. Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z ww. ustaw. Ubezpieczający ma prawo do dostępu do swoich danych, a także do ich poprawiania.

8. 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.

9. 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)”.

10. 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.

11. Upoważniam Towarzystwo do wysyłania korespondencji adresowanej do mnie na adres Ubezpieczającego. Jednocześnie upoważniam Ubezpieczającego do odbioru w moim imieniu wyżej wspomnianej 
korespondencji.

12. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na świadczenie usług za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez Towarzystwo przy użyciu telefonu i poczty elektronicznej 
na zasadach określonych w Regulaminie świadczenia usług Telefonicznego Systemu Informacyjnego oraz Portalu Internetowego e-klient przez NNLife TUnŻiR S.A. za 
pośrednictwem telefonu i systemu IVR oraz przy użyciu Internetu: 

Wyrażam zgodę
Ubezpieczający Ubezpieczony

– w zakresie informacji dotyczących spraw związanych z wykonywaniem łączącej mnie z Towarzystwem umowy ubezpieczenia. Tak  Tak  
13. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez NNLife TUnŻiR S.A. informacji handlowej lub przedstawianie ofert marketingowych, w tym przy użyciu automatycznych 

systemów wywołujących, za pomocą:

a) telefonu (głosowo), Tak  Tak  

  b) sms / mms, Tak  Tak  

  c) poczty elektronicznej, Tak  Tak  

  d) portalu internetowego e-klient. Tak  Tak  
14. Wyrażam zgodę na udostępnianie przez NNLife TUnŻiR S.A. moich danych osobowych spółce NNLife Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą 

w Warszawie w celu przesyłania przez nią informacji handlowej lub przedstawiania ofert marketingowych dotyczących własnych produktów, w tym przy użyciu 
automatycznych systemów wywołujących, za pomocą:

  a) telefonu (głosowo), Tak  Tak  

  b) sms / mms, Tak  Tak  

  c) poczty elektronicznej. Tak  Tak  

15. Oświadczam, że umowa, o której zawarcie wnioskuję, spełnia moje potrzeby w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oferujące jednostki typu C
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5. Podsumowanie przeprowadzenia badania osobistych preferencji dotyczących zrównoważonego rozwoju 
Potwierdzam, że zostało przeprowadzone badanie moich preferencji dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz (zaznacz a) lub b)):

 a)  nie posiadam preferencji dotyczących zrównoważonego rozwoju i umowa ubezpieczenia Rachunek dodatkowy została mi zarekomendowana.

 b)  wstępnie zostało określone, że posiadam preferencje dotyczące zrównoważonego rozwoju, ale w trakcie badania dostosowałem moje preferencje dotyczące zrównoważonego rozwoju, ponieważ  
 one nie są dla mnie tak bardzo istotne. W efekcie zostałem poinformowany, że umowa ubezpieczenia Rachunek dodatkowy odpowiada moim preferencjom dotyczącym zrównoważonego rozwoju  
 i została mi zarekomendowana.

6. 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.

Podpisano w

Dnia D D M M R R R R
Imię i nazwisko Ubezpieczonego Imię i nazwisko Ubezpieczającego  

(jeśli nie jest to Ubezpieczony)

Uwaga: Prosimy złożyć podpis zgodny ze wzorem podpisu. Wzór podpisu Ubezpieczonego Wzór podpisu Ubezpieczającego

Informacje pośrednika ubezpieczeniowego

Nazwisko Imiona

Numer pośrednika 
ubezpieczeniowego

Seria i numer dowodu 
osobistego

Numer wpisu do 
rejestru

Telefon kontaktowy

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie oraz podanie wyjaśnienia zgodnie z opisem.
Tak    Nie Wyjaśnienie

Czy istnieją czynniki wpływające na ryzyko ubezpieczenia nieujawnione we 
wniosku?     

Jakie?

Potwierdzam, że przeprowadziłem badanie preferencji Ubezpieczającego dotyczących 
zrównoważonego rozwoju zgodnie z Wytycznymi Towarzystwa na temat zasad przeprowadzania 
badania osobistych preferencji Ubezpieczającego dotyczących zrównoważonego rozwoju. 

Potwierdzam, że powyższe podpisy na wniosku zostały złożone osobiście przez Ubezpieczonego, 
Ubezpieczającego w mojej obecności po potwierdzeniu ich tożsamości na podstawie 
wskazanych wcześniej dokumentów. Imię i nazwisko oraz podpis pośrednika ubezpieczeniowego

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.

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


