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Gwarantowana Emerytura+

Przyszłość osobista
Stwórz swoją osobistą przyszłość i żyj dokładnie tak,  
jak chcesz. 

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 ma charakter długoterminowy z minimalnym 
dziesięcioletnim okresem opłacania składek. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy 
Gwarantowana Emerytura+ Indywidualne ubezpieczenie rentowe należy zapoznać się  
z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tego produktu, dostępnymi na www.nnlife.pl/zycie,  
a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi: ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności 
Towarzystwa, warunków wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego oraz wysokością 
opłat i limitów. 
 
Świadczenia z umowy 
Świadczenia z umowy 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 



Mówi się, że wspomnień nie można odebrać. Są tylko Twoje.
 
Jednak dzięki Gwarantowanej Emeryturze+ teraz także przyszłość należy do Ciebie  
– możesz projektować ją według własnego uznania, by stała się Twoja, osobista.

Przyszłość osobista.

Gwarantowana Emerytura+ 
Swoją osobistą przyszłość budujesz już dziś.
Zadbaj o to, by była bezpieczna. Podaruj sobie i bliskiej osobie godne i spokojne życie,  
dzięki dożywotniemu świadczeniu emerytalnemu.

Zobacz, co zyskujesz
Elastyczność i bezpieczeństwo.

Powiększenie  
emerytury z ZUS

...jesteś 
Przedsiębiorcą 

...jesteś 
Profesjonalistą 

...jesteś 
Partnerem

Osoba, z którą dzielisz 
życie, nie pracuje 
zawodowo i nie będzie 
miała wypłaconej 
emerytury z ZUS.

Jesteś menedżerem lub 
specjalistą i szukasz 
najlepszego sposobu 
gromadzenia pieniędzy 
na emeryturę.

Prowadzisz własną  
działalność – masz  
wysokie dochody,  
ale płacisz relatywnie  
niewielkie składki ZUS.

Powiększenie 
emerytury z ZUS

Zastąpienie  
emerytury z ZUS

Gwarancja dożywotniej wypłaty świadczenia w ustalonej 
wysokości

Sam decydujesz, kiedy przejdziesz na „dodatkową emeryturę”

Sam decydujesz o wysokości „dodatkowej emerytury”  
– do 12 000 zł miesięcznie

Przyspieszona wypłata świadczenia w razie całkowitego 
i trwałego inwalidztwa wskutek NW

Wsparcie finansowe dla najbliższych w przypadku Twojej 
śmierci – jednorazowa wypłata 6-krotności raty  
gwarantowanego dożywotniego świadczenia

Gwarancja wypłaty świadczenia nie krócej niż 15 lat 


