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Na Życie

Bezpieczeństwo Twoich 
bliskich
Ubezpieczenie na życie z szerokim zakresem ochrony

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 stanowi oferty 
w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Umowa Na Życie ma charakter długoterminowy  
z minimalnym pięcioletnim okresem obowiązywania. Przed podjęciem decyzji o zawarciu  
umowy Na Życie Indywidualne terminowe ubezpieczenie na życie należy zapoznać się  
z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia produktu dostepnymi na www.nnlife.pl/zycie,  
a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi: ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności 
Towarzystwa, warunków wypłatyi 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



Na Życie Zobacz, co zyskujesz

Twoje dodatkowe benefity:

zniżki za roczny  
tryb opłacania składki

5% 10% do 35%
zniżki na ubezpieczenie  
osoby, z którą dzielisz życie

zniżki w zależności od  
wysokości sumy ubezpieczenia

Każdego dnia troszczymy się o naszych najbliższych, o zdrowie, o wszystko, co jest dla nas 
najcenniejsze. W NNLife TUnŻiR wierzymy, że troska oznacza działanie. 

Nie możemy przewidzieć przyszłości, jednak już dziś możemy zabezpieczyć ją najlepiej, jak to tylko 
możliwe.

Dbasz, więc działaj.

Jesteś opiekunem,
czyli „głową rodziny”,  
zapewniającą jej  
stabilność finansową

...i chcesz zadbać  
o utrzymanie poziomu  
życia swoich bliskich.

Jesteś kredytobiorcą,
czyli spłacasz wieloletni  
kredyt na mieszkanie  
lub dom

...i chcesz zabezpieczyć  
jego spłatę w całości  
lub w części.

Jesteś wspólnikiem,
czyli możesz skorzystać  
z wzajemnego  
ubezpieczenia  
wspólnikóww firmie

...aby zachować ciągłość  
biznesu w przypadku 
nieoczekiwanych zdarzeń.

składka już od 50 zł 
miesięcznie  
za całą umowę

proste i szybkie  
zawarcie umowy

ochrona na wypadek  
śmierci do  
85. roku życia

indywidualnie dobrany  
poziom ochrony

stała wysokości 
składki i sumy 
ubezpieczenia 
przez cały okres 
trwania umowy

możliwość 
rozszerzenia 
ochrony o umowy  
wypakowo-zdrowotne

Dbasz o swoich bliskich każdego dnia.
Zapewnij im wsparcie i bezpieczeństwo finansowe w najtrudniejszych chwilach życia. 
Ubezpieczenie Na Życie jest dla Ciebie, jeśli:

Ubezpieczenie Na Życie to:


