
Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę na wypadek różnych 
zdarzeń losowych

Oferta   umów
dodatkowych

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. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umów dodatkowych: Dopasowana Ochrona Życia, 
Ochrona Życia, Konsultacja Medyczna, Diagnoza Nowotworu, Ochrona bez Zmian, Ochrona na Wszelki 
Wypadek, Podwojona Ochrona, Bezpieczne Dziecko Premium, Ochrona bez Barier, Pobyt w Szpitalu,  
Wsparcie w Chorobie, Uszkodzenie Ciała po Wypadku, Rachunek dodatkowy, Renta dla Bliskich oraz Druga 
Opinia Medyczna, należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tych produktów, Warunkami 
Ubezpieczenia umów 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, warunków wypłaty i naliczania świadczenia 
ubezpieczeniowego, wysokością opłat i limitów, a także strategią inwestycyjną poszczególnych  
Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK). 

Cel inwestycyjny 
Towarzystwo nie gwarantuje realizacji założonego w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych  
(UFK) celu inwestycyjnego, a historyczne stopy zwrotu UFK nie gwarantują osiągnięcia podobnych 
w przyszłości. Ubezpieczenie nie gwarantuje uzyskania zysku z UFK.
 

Ryzyka inwestycyjne 
W trakcie trwania umowy ubezpieczenia wysokość środków na rachunku dodatkowym z umowy Rachunek 
dodatkowy może ulegać zmianom wskutek zmiany sytuacji na rynkach, niewłaściwego zarządzania przez 
zarządzającego funduszem/subfunduszem inwestycyjnym, w którego jednostki uczestnictwa lokowane są 
aktywa UFK wybranego przez Ubezpieczającego, ryzyka zmian stóp procentowych lub ryzyka kredytowego 
kontrahentów, będących przedmiotem inwestycji.
 

Świadczenia z umowy 
Środki zgromadzone w ramach umowy Rachunek dodatkowy oraz 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.
 

Obowiązki podatkowe 
Wszelkie podatki związane z umową Rachunek dodatkowy powinny być uiszczane zgodnie z prawem
podatkowym obowiązującym w chwili powstania obowiązku podatkowego.
 

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. R
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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



Umowy zdrowotne
Pieniądze na walkę z nowotworem  
Diagnoza Nowotworu to wypłata świadczenia w przypadku uzyskania diagnozy – zarówno nowotworu 
złośliwego, jak i nowotworów przedinwazyjnych wskazanych w OWU. 

Wsparcie finansowe w walce z chorobą 
Wsparcie w Chorobie zapewnia wypłatę świadczenia, które można przeznaczyć na skuteczną walkę  
z chorobą, w przypadku otrzymania diagnozy, jak i leczenia operacyjnego jednej z kilkudziesięciu  
poważnych chorób wskazanych w OWU.

Konsultacja najlepszych lekarzy 
Konsultacja Medyczna to możliwość konsultacji u lekarzy specjalistów współpracujących z WorldCare 
International Ltd., w przypadku wystąpienia groźnych chorób lub problemów zdrowotnych.

Wsparcie w poważnej chorobie 
Ochrona bez Zmian to umowa, która umożliwia przejęcie przez Towarzystwo od ubezpieczającego 
obowiązku opłacania składek na okres do 2 lat w przypadku poważnego zachorowania.

Umowy na życie
Zwiększenie sumy ubezpieczenia na życie  
Ochrona Życia to dodatkowe ubezpieczenie na życie, dzięki któremu jest możliwe zwiększenie łącznej 
sumy ubezpieczenia na życie. 

Zabezpiecenie finansowe dla najbliższych 
Renta dla Bliskich zapewnia najbliższym wsparcie finansowe, w postaci comiesięcznego świadczenia, 
w przypadku śmierci ubezpieczonego. Dodatkowo uposażony, który nie ukończył 26 roku życia,  
w razie śmierci obojga rodziców wskutek tego samego wypadku, otrzyma jednorazową wypłatę.  

Zabezpieczenie spłaty kredytu 
Dopasowana Ochrona Życia* to dodatkowe ubezpieczenie na życie z malejącą sumą ubezpieczenia 
oraz malejącą wysokością składki, w celu zapewnienia środków na spłatę kredytu hipotecznego  
w przypadku śmierci ubezpieczonego.

Umowa inwestycyjna
Swobodne inwestowanie  
Rachunek dodatkowy to umowa, w ramach której możesz gromadzić dodatkowe środki i inwestować  
je w Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe (UFK) o zróżnicowanym stopniu ryzyka, bez opłaty  
za prowadzenie rachunku i dodatkowych zobowiązań w zakresie wpłat i wypłat. 

*dedykowana umowa dodatkowa do umowy podstawowej Na Życie

Umowy wypadkowo-zdrowotne 
Wsparcie w przypadku trwałego inwalidztwa  
Ochrona bez Barier* umożliwia wypłatę świadczenia w razie trwałej i całkowitej niezdolności do pracy 
lub do samodzielnego życia wskutek choroby lub wypadku.

Bezpieczeństwo dziecka  
Bezpieczne Dziecko Premium to kompleksowa ochrona dziecka, obejmująca następstwa NW oraz  
choroby, a także podwojone świadczenie w razie trwałego inwalidztwa, złamania lub oparzenia  
wskutek NW w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia.

Wsparcie w przypadku hospitalizacji  
Pobyt w Szpitalu to wsparcie finansowe otrzymywane za pobyt w szpitalu lub na Oddziale Intensywnej 
Opieki Medycznej, w wyniku wypadku lub choroby, jak również świadczenie lekowe.  
Dodatkowo w Wariancie Premium umowy – możliwość skorzystania ze świadczenia operacyjnego  
lub rehabilitacyjnego.

Usługi assistance w ramach Osobistego Asystenta Medycznego, zapewniające wsparcie  
i kompleksową pomoc w sprawach informacyjnych i organizacyjnych, a także pokrycie kosztów 
wizyt u lekarzy wybranych specjalizacji, przy sumie ubezpieczenia 100 000 zł i więcej.

 

Bonus

Kompleksowa pomoc dla dziecka w ramach Powypadkowego Pakietu Medycznego, w tym 
konsultacje medyczne, badania, rehabilitacja, pomoc w nauce. 

Bonus

Konsultacja diagnozy i przyjętej metody leczenia w ramach Drugiej Opinii Medycznej, wydawanej 
przez specjalistów medycznych WorldCare International Ltd., przy sumie ubezpieczenia  
100 000 zł i więcej.

 

Bonus
W przypadku hospitalizacji, 
przy sumie ubezpieczenia 
200 zł i więcej, Szpitalny 
Pakiet Assistance zapewnia 
m.in. bezpłatny dostęp 
do wybranych lekarzy 
specjalistów, rehabilitację, 
zwrot kosztów leków  
oraz opiekę pielęgniarską  
i domową po hospitalizacji.

Bonus

Umowy wypadkowe 
Wsparcie dla najbliższych w najtrudniejszych chwilach  
Podwojona Ochrona to wsparcie finansowe dla najbliższych w razie śmierci ubezpieczonego wskutek 
wypadku oraz dodatkowe świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego wskutek wypadku  
komunikacyjnego. 

Wsparcie po wypadku i utracie zdrowia  
Ochrona na Wszelki Wypadek to wypłata świadczenia już od 1% inwalidztwa w zależności od  
stwierdzonego trwałego uszkodzenia ciała oraz dodatkowo przez 10 lat miesięczne świadczenie,  
jeżeli wskutek wypadku dojdzie do min. 50% trwałego inwalidztwa. 

Bezpłatne usługi assistance do 5 000 zł w ramach Pakietu Rehabilitacyjnego Assistance, w tym 
organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego, przy sumie ubezpieczenia 
50 000 zł i więcej.

 

Bonus

Bezpłatne usługi assistance do 5 000 zł w ramach Pakietu Rehabilitacyjnego Assistance, w tym 
organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji i sprzętu rehabilitacyjnego, przy sumie ubezpieczenia 
100 000 zł i więcej.

 

Bonus

Ochrona nawet przy niewielkich urazach  
Uszkodzenie Ciała po Wypadku to wypłata pieniędzy w przypadku poważnych, jak również i drobnych 
uszkodzeń ciała powstałych w wyniku wypadku, takich jak: skręcenia, zwichnięcia, złamania,  
oparzenia i odmrożenia od II stopnia oraz rany zaopatrzone chirurgicznie. 


