
Umowy dodatkowe 
wypadkowe

Umowy dodatkowe 
zdrowotne

Umowy dodatkowe 
na życieUmowy dodatkowe 

wypadkowo-zdrowotne

Bezpieczeństwo Twoich bliskich

Dbaj o swoich bliskich każdego dnia 
Zapewnij im wsparcie i bezpieczeństwo finansowe  
w najtrudniejszych chwilach życia.

Na Życie

•   nasze ubezpieczenia nie zawierają wykluczenia dotyczącego pandemii oraz koronawirusa,

•   mamy uproszczone zawarcie umowy; krótszą ankietę medyczną dla osób wybierających niższe  
sumy ubezpieczenia oraz dla osób bez problemów zdrowotnych i bez dodatkowej umowy  
inwestycyjnej polisa wystawiana jest „od ręki”,

•   posiadamy dopasowane usługi assistance do wybranych umów dodatkowych,  
realizowane przez naszego partnera Inter Partner Assistance S.A. Oddział w Polsce.

Ubezpieczenie Na Życie jest dla Ciebie, jeśli:

czyli możesz skorzystać  
z wzajemnego ubezpieczenia  
wspólników w firmie

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

Jesteś 
wspólnikiem,

czyli „głową rodziny”,  
zapewniającą jej  
stabilność finansową

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

Jesteś 
opiekunem,

czyli spłacasz wieloletni  
kredyt na mieszkanie  
lub dom

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

Jesteś  
kredytobiorcą,

Diagnoza Nowotworu  
Pieniądze na walkę z nowotworem 

Konsultacja Medyczna  
Druga opinia medyczna w WorldCare International Ltd.   

Wsparcie w Chorobie  
Wsparcie finansowe w walce z chorobą 

Ochrona bez Zmian  
Przejęcie przez Towarzystwo opłacania składek  
w przypadku poważnej choroby 

Zwróć uwagę. Ten materiał marketingowy ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Umowa Na Życie ma charakter długoterminowy z minimalnym 10-letnim okresem obowiązywania. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy podstawowej Na Życie  
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, 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.
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22NNLife 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. 

Bezpieczne Dziecko Premium  
Wsparcie finansowe w przypadku choroby  
lub wypadku dziecka 

Ochrona bez Barier  
Wsparcie finansowe w przypadku trwałego inwalidztwa   

Pobyt w Szpitalu 
Wsparcie finansowe w przypadku hospitalizacji 

Ochrona Życia 
Zwiększenie sumy ubezpieczenia na życie

Dopasowanie Ochrona Życia  
Zabezpieczenie spłaty kredytu

Renta dla Bliskich 
Zabezpieczenie finansowe dla najbliższych

Podwojona Ochrona 
Wsparcie finansowe dla najbliższych w najtrudniejszych 
chwilach 

Uszkodzenie Ciała po Wypadku 
Ochrona nawet przy niewielkich urazach

Ochrona na Wszelki Wypadek 
Wsparcie finansowe po wypadku i utracie zdrowia

Pamiętaj:


