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Gwarancja Jutra

Oszczędzaj i chroń 
życie

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! 
Ten materiał marketingowy ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 
kodeksu cywilnego. Umowa Gwarancja Jutra ma charakter długoterminowy z minimalnym 10-letnim 
okresem obowiązywania. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy podstawowej Gwarancja Jutra 
oraz umów dodatkowych należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tych produktów, 
Warunkami Ubezpieczenia produktów oferowanych przez Inter Partner Assistance S.A. Oddział  
w Polsce (IPA) oraz Regulaminami promocji dostępnymi na www.nnlife.pl/zycie, a szczególnie  
z postanowieniami dotyczącymi: ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa i IPA,  
warunkami wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego, a także wysokością opłat i limitów.

Świadczenia z umowy 
Świadczenia z ww. umów ubezpieczenia 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, które określa ustawa  
o UFG.

Jak możesz się z nami skontaktować? 
       Zadzwoń +48 22 523 50 70 (pn.-śr. 9.00-17.00, czw.-pt. 8.00-16.00) 

       Napisz do nas www.nnlife.pl/zycie 

Jesteś już naszym klientem? 
       Skorzystaj z portalu klienta www.eklient.nn.pl 

        Zgłoś roszczenie z umowy NNLife TUnŻiR S.A.  
www.eroszczenie.nn.pl 



Gwarancja Jutra – nasza odpowiedź  
na Twoje potrzeby
Każdego dnia z troską myślisz o swoich najbliższych, ale ważne są dla Ciebie także 
i Twoje własne potrzeby. Po zakończeniu kariery zawodowej chcesz w spokoju cieszyć 
się wolnym czasem, towarzystwem najbliższych, ale i niezmiennie realizować swoje 
marzenia. 

Doskonale to rozumiemy, dlatego stworzyliśmy Gwarancja Jutra. Umowa ta da 
Ci komfort finansowy na emeryturze, a w przypadku Twojej śmierci – zabezpieczy 
finansowo Twoich najbliższych. 

Pomyśl o sobie, a my zadbamy o resztę 
Rekomendujemy Ci rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o wybrane umowy 
dodatkowe, które zapewnią Tobie środki finansowe na powrót do zdrowia,  
w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku:

Twoja potrzeba Nasza odpowiedź

Potrzeba 
oszczędzania

 Wypłata gwarantowanej kwoty na zakończenie umowy
•    Wybierając Gwarancja Jutra już w chwili podpisania umowy wiesz, 

w jakiej wysokości świadczenie wypłacimy Ci na zakończenie 
umowy. 

•    Kwota, którą otrzymasz, może wzrosnąć dzięki corocznej indeksacji 
– czyli zwiększeniu składki przy jednoczesnym zwiększeniu sumy 
ubezpieczenia na dożycie. Dodatkowo wypłacimy Ci udział  
w zysku, jaki został wypracowany przez Towarzystwo.

•    Gwarancja Jutra to doskonały sposób na dodatkowy kapitał,  
z którego możesz korzystać w dowolny sposób po przejściu  
na emeryturę. 

Potrzeba 
ochrony

 Zabezpieczenie finansowe w przypadku całkowitego i trwałego 
inwalidztwa
•    W naszej naturze leży chęć planowania i kontroli naszej 

codzienności. Nawet jeśli dbasz o siebie, może zdarzyć się 
wypadek lub choroba, która spowoduje niezdolność do pracy  
lub samodzielnej egzystencji. 

•    Gwarancja Jutra to rozwiązanie na te nieprzewidywalne sytuacje. 
•    Gwarantowane świadczenie wypłacimy po stwierdzeniu 

całkowitego i trwałego inwalidztwa. Nie musisz czekać  
do zakończenia umowy. 

Potrzeba 
wsparcia 
najbliższych

 Finansowe wsparcie dla Twoich bliskich, gdy Ciebie zabraknie
•    Gwarancja Jutra zapewnia wypłatę świadczenia Twoim bliskim 

w przypadku Twojej śmierci.
•    Gwarancja Jutra to finansowe wsparcie dla Twoich bliskich  

na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Zapewnij im 
środki „do życia”, pieniądze na przyszłość, pieniądze na spłatę 
ewentualnych zobowiązań finansowych, gdyby Ciebie zabrakło.

Diagnoza  
Nowotworu

Wsparcie  
w Chorobie

Konsultacja  
Medyczna

Ochrona  
bez Zmian

Pobyt  
w Szpitalu


