
Szanowna Pani, Szanowny Panie,
Poniższa Ankieta jest przedstawiana do wypełnienia zgodnie z przepisami o działalności ubezpieczeniowej1. Jej minimalny zakres został określony Rozporządzeniem Ministra 
Finansów oraz Rekomendacjami KNF2.
Ankieta pozwala na określenie potrzeb i możliwości osoby zainteresowanej przystąpieniem do umowy dodatkowej grupowego ubezpieczenia z UFK (umowa dodatkowa) 
w ramach umowy ubezpieczenia grupowego zawartej przez Ubezpieczającego (pracodawcę) z Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A. (zwanym dalej „Towarzystwo”).
Wypełnienie Ankiety jest dobrowolne, jednak odmowa jej wypełnienia uniemożliwia Towarzystwu ocenę adekwatności produktu i przedstawienie rekomendacji oraz powoduje 
ryzyko, że Pani/Pana środki zostaną zainwestowane nieodpowiednio do Pani/Pana oczekiwań. 
W przypadku odmowy wypełnienia Ankiety niezbędne jest podpisanie odpowiedniego oświadczenia.

I. Potrzeby i akceptacja ryzyka

1. Jaki jest główny cel przystąpienia przez Panią/Pana do umowy dodatkowej?

 A. inwestycyjny  B. ochronny  C. ochronno-inwestycyjny (na życie z UFK)

2. Jaką część składki za umowę dodatkową planuje Pani/Pan przeznaczyć na inwestycję, a jaką na ochronę?

 A. całość na inwestycję  B. więcej na inwestycję niż na 
ochronę

 C. więcej na ochronę niż na 
inwestycję

 D. całość na ochronę

3. Jaki sposób opłacania składki za umowę dodatkową Pani/Pan preferuje?

 A. jednorazowo  B. regularnie, zgodnie z umową podstawową  C. regularnie, z możliwością wpłat doraźnych

4. Jakie ryzyko inwestycyjne w trakcie oraz jaką stratę na zakończenie przewidywanego okresu inwestycji Pani/Pan akceptuje w zakresie środków inwestowanych w ramach 
umowy ubezpieczenia z UFK?

 A. chcę maksymalizować szan-
sę na zyski i w związku z tym 
akceptuję wysokie ryzyko, tj. 
znaczne obniżenie wartości 
środków lub/i znaczną stratę

 B. chcę mieć szansę na wyższe 
niż przeciętne zyski i w związku 
z tym akceptuję średnie ryzyko, 
tj. średnie obniżenie wartości 
środków lub/i średnią stratę

 C. akceptuję prawdopodo-
bieństwo zysków niższych 
niż przeciętne i w związku 
z tym akceptuję niskie ryzyko, 
tj. małe obniżenie wartości 
środków lub/i małą stratę

 D. nie akceptuję żadnego ryzyka, tj. żadnego 
obniżenia wartości środków lub/i żadnej straty 
i jestem w stanie zrezygnować z jakichkolwiek 
zysków

5. Kiedy Pani/Pan zamierza wypłacić środki z umowy dodatkowej (jaki okres inwestycji Pani/Pan preferuje)?

 A. po upływie 5 lat lub później  B. w okresie krótszym niż 5 lat

II. Wiedza i doświadczenie

1. Jakie/Jaki jest Pani/Pana wykształcenie/zawód?

 A. wyższe z zakresu ekonomii, 
finansów, statystyki, matematyki 
lub nauk pokrewnych

 B. wyższe z zakresu innych 
nauk

 C. średnie ekonomiczne  D. podstawowe lub inne średnie

2. Czy pracuje Pani/Pan lub pracowała/pracował zawodowo lub prowadziła/prowadził działalność w sektorze finansowym na stanowisku, które wymaga/wymagało wiedzy 
o rynku finansowym i jego produktach?

 A. tak  B. nie

3. Czy posiada Pani/Pan wiedzę w zakresie inwestowania lub/i ubezpieczeń na życie oraz jakie są jej źródła (należy zaznaczyć wszystkie właściwe)?

 A. nie posiadam takiej wiedzy  C. posiadam z uwagi na wykonywany zawód  E. lokowanie własnych środków pieniężnych

 B. posiadam z uwagi na poziom lub/i profil 
wykształcenia

 D. posiadam z uwagi na prywatne zainteresowania

4. Czy w ciągu ostatnich 5 lat inwestowała/inwestował Pani/Pan swoje środki w produkty finansowe?

 A. Tak [proszę odpowiedzieć na pyt. 5 i 6]  B. Nie [proszę przejść do pyt. 7]  C. Nie pamiętam [proszę przejść do pyt. 7]

5. W przypadku zaznaczenia w pytaniu 4 odpowiedzi A prosimy o zaznaczenie instrumentów finansowych, z jakich Pani/Pan korzystała/korzystał w okresie ostatnich 5 lat 
(należy zaznaczyć wszystkie właściwe):

 A. ubezpieczenie na życie z UFK lub ubezpieczenie 
na życie, w których świadczenie zakładu 
ubezpieczeń jest ustalane w oparciu o określone 
indeksy lub inne wartości bazowe, lub ubezpieczenia 
na życie mające zapewnić określoną wartość 
w dniu zapadalności, charakteryzujące się 
ryzykiem inwestycyjnym:

 a) wysokim 

 b) średnim 

 c) niskim

 d) bez ryzyka

 B. inne ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia 
posagowe / zaopatrzenia dzieci, ubezpieczenia 
rentowe

 F. jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych

 C. lokaty bankowe  G. instrumenty pochodne

 D. obligacje

 E. akcje 

6. W przypadku zaznaczenia w pytaniu 5 odpowiedzi A (którejkolwiek: a) lub b), lub c), lub d)) prosimy o podanie powodu/powodów, dla którego/których skorzystała/ 
skorzystał Pani/Pan z ubezpieczenia na życie z UFK (należy zaznaczyć wszystkie właściwe):

 A. lokowanie wolnych środków (zabezpieczenie 
przed inflacją)

 C. gromadzenie środków na (przyszłe) wydatki 
związane z hobby lub aktywnościami w czasie 
wolnym

 E. pomnażanie majątku poprzez osiągnięcie jak 
najwyższej stopy zwrotu

 B. gromadzenie środków na (przyszłe) wydatki 
związane z utrzymaniem i edukacją dzieci

 D. gromadzenie środków na okres po zakończeniu 
aktywności zawodowej (przejściu na emeryturę)

1 Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej  i reasekuracyjnej, art. 21 ust. 2. 
2 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2016 r. oraz Rekomendacje KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu z dnia 22 marca 2016 r.

Ankieta dotycząca potrzeb Klienta
w związku z przystąpieniem do umowy dodatkowej grupowego 
ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK)

Strona 1 z 3



7. Czy obecnie posiada Pani/Pan produkty inwestycyjne?

 A. tak [proszę odpowiedzieć na pyt. 8]  B. tylko lokaty bankowe albo konto 
oszczędnościowe [proszę przejść do cz. III Ankiety]

 C. nie [proszę przejść do cz. III Ankiety]

8. W przypadku zaznaczenia w pytaniu 7 odpowiedzi A prosimy o zaznaczenie produktów inwestycyjnych, które Pani/Pan obecnie posiada (należy zaznaczyć wszystkie właściwe):

 A. ubezpieczenie na życie z UFK lub ubezpieczenie 
na życie, ubezpieczenia, w których świadczenie 
zakładu ubezpieczeń jest ustalone w oparciu 
o określone indeksy lub wartości bazowe, lub 
ubezpieczenia na życie mające zapewnić określoną 
wartość w dniu zapadalności, charakteryzujące się 
ryzykiem inwestycyjnym:

 a) wysokim 

 b) średnim 

 c) niskim

 d) bez ryzyka

 B. inne ubezpieczenia na życie, posagowe / 
zaopatrzenia dzieci, ubezpieczenia rentowe

 E. jednostki uczestnictwa funduszy 
inwestycyjnych 

 C. obligacje  F. instrumenty pochodne

 D. akcje

III.  Finansowanie składki 

1. Kto będzie finansował składkę za umowę dodatkową z UFK?

 A. w całości ja [proszę odpowiedzieć na 
pytania 2-6]

 B. częściowo ja i częściowo pracodawca [proszę 
odpowiedzieć na pytania 2-6]

 C. w całości pracodawca [odpowiedzi na pytania 
2-6 nie są wymagane i nie będą brane pod uwagę 
przy ocenie adekwatności produktu]

2. Jakie jest stałe źródło Pani/Pana dochodu? (należy zaznaczyć wyłącznie jedną właściwą odpowiedź):

 A. umowa o pracę  C. działalność gospodarcza  E. inne

 B. umowa cywilnoprawna, np. zlecenie  D. emerytura lub renta  F. brak stałego źródła dochodu

3. Jaka jest przybliżona wartość Pani/Pana średniego dochodu netto? (średni dochód netto rozumiany jest jako przychód za sześć miesięcy poprzedzających wypełnienie 
Ankiety, pomniejszony o zaliczkę na poczet podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składki na ubezpieczenie społeczne, alimenty 
na rzecz innych osób oraz wydatki z tytułu zobowiązań kredytowych):

 A. do 4 000 PLN  B. od 4 001 do 8 000 PLN  C. powyżej 8 000 PLN

4. Jaka jest przybliżona wartość Pani/Pana miesięcznych zobowiązań finansowych, innych niż wskazane w punkcie 3:

 A. do 1 000 PLN  B. od 1 001 do 3 000 PLN  C. powyżej 3 000 PLN

5. Jaką część dochodu (z punktu 3), pomniejszonego o zobowiązania (z punktu 4), zamierza Pani/Pan przeznaczyć na regularne opłacanie składek za umowę dodatkową?

 A. do 10%  B. od 10,1% do 20%  C. powyżej 20%

6. Czy ma Pani/Pan możliwość regularnego opłacania składek za umowę dodatkową w preferowanym przez Panią/Pana okresie obowiązywania umowy dodatkowej w wy-
sokości określonej w pytaniu 5?

 A. tak  B. nie

Nr umowy ubezpieczenia grupowego, do której  
wypełniana jest Ankieta

Nazwa Ubezpieczającego (pracodawcy)

Imię i nazwisko osoby wypełniającej Ankietę Nr PESEL (lub) data urodzenia (jeżeli brak PESEL)

 
Oświadczam, że otrzymałem/am Dokument zawierający kluczowe informacje oraz zostałem/am poinformowany/a o konieczności zapoznania się 
z jego treścią oraz dokument Przetwarzanie danych osobowych.

Badanie preferencji dotyczących zrównoważonego rozwoju (ESG) 
ESG to skrót oznaczający takie czynniki zrównoważonego rozwoju biznesu jak kwestie środowiskowe (E- z ang. Enivronmental); społeczne, pracownicze i kwestie dotyczące 
poszanowania praw człowieka (S - z ang. Social responsibility) oraz kwestie kompetencji zarządczych, publikacji danych, przestrzegania prawa podatkowego oraz 
przeciwdziałania korupcji i przekupstwu w przedsiębiorstwach czyli tzw. ład korporacyjny (G - z ang. Governance).

Główne niekorzystne skutki inwestycji dla zrównoważonego rozwoju (ESG) - to skutki mogące mieć istotny negatywny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju, będące 
następstwem decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez podmiot zarządzający aktywami.

1.   Czy w zakresie inwestycji masz preferencje dotyczące zrównoważonego    
rozwoju (ESG)?

a)  Nie, nie ma to wpływu na moje decyzje dotyczące wyboru produktu 
ubezpieczeniowego    

b) Jest mi to obojętne   

c)  Tak, ma to wpływ na moje decyzje dotyczące wyboru produktu 
ubezpieczeniowego   

Jeśli w pytaniu 1 zaznaczyłeś odpowiedź a) lub b) pytania 2-4 zostaw niezaznaczone.
Jeśli w pytaniu 1 zaznaczyłeś odpowiedź c) odpowiedz na pytania 2-4.

2.  Czy chcesz aby Twoje środki były lokowane w sposób zrównoważony 
środowiskowo (nie wywierający negatywnego wpływu na środowisko) lub  
w sposób, który wspiera cele środowiskowe? 

a) Nie / Jest mi to obojętne    

b) Tak, do 10% środków   

c) Tak, powyżej 10% środków   
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Miejscowość, data Podpis Pracownika (podpis powinien być zgodny ze wzorem podpisu złożonym 
przez pracownika na Karcie Rejestracyjnej)

4.  Czy chcesz aby Twoje środki były lokowane w sposób, który bierze 
pod uwagę główne niekorzystne skutki inwestycji dla zrównoważonego 
rozwoju (ESG)? 

a) Nie / Jest mi to obojętne    

b)  Tak, chcę aby wybrany przeze mnie produkt w 100% brał pod uwagę 
główne niekorzystne skutki inwestycji dla zrównoważonego rozwoju   

c)  Tak, chcę aby wybrany przeze mnie produkt w co najmniej 10%  
brał pod uwagęgłówne niekorzystne skutki inwestycji dla  
zrównoważonego rozwoju   

3.  Czy chcesz aby Twoje środki były lokowane w sposób, który bierze pod 
uwagę czynniki zrównoważonego rozwoju (ESG) lub w sposób, który wspiera 
cele środowiskowe lub społeczne?   

a) Nie / Jest mi to obojętne    
b) Tak, do 10% środków   

c) Tak, powyżej 10% środków   
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Przekazujemy poniższe informacje, realizując obowiązek wynikający z §6 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. 
(SFDR) w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych.

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Towarzystwo) stosuje Politykę ramową odpowiedzialnego inwestowania („Polityka ramowa RI”) w odniesie-
niu do ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych udostępnianych w ramach umowy dodatkowej grupowego ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi. 
Polityka ramowa RI, którą zamieszczono na stronie: https://www.nn.pl/o-nationale-nederlanden/towarzystwo-ubezpieczen-na-zycie-sa.html, opisuje stosowanie kryteriów 
odpowiedzialnego inwestowania Grupy NN opartych na odpowiednich normach. Kryteria odzwierciedlają przekonania i wartości inwestycyjne Grupy NN, odpowiednie przepisy 
prawa oraz uznane na szczeblu międzynarodowym standardy.

Zgodnie z tą polityką oraz sformułowanymi w niej kryteriami odpowiedzialnego inwestowania opartymi na normach, Towarzystwo, uwzględniając przepisy prawa, dąży do wy-
kluczenia inwestycji w spółki zaangażowane w działania obejmujące między innymi opracowywanie, produkcję i konserwację kontrowersyjnej broni oraz handel nią, produkcję 
wyrobów tytoniowych, wydobycie węgla energetycznego i/lub produkcję piasków bitumicznych, jak zdefiniowano w Polityce ramowej RI. 

Informujemy, że zarządzanie inwestycjami w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe prowadzi, w imieniu 
Towarzystwa, NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP). NN IP stosuje „Politykę odpowiedzialnego inwestowania NN IP”. Polityka ta jest 
spójna z zasadami Polityki ramowej RI, którą stosuje Towarzystwo. „Polityka odpowiedzialnego inwestowania NN IP” została udostępniona na stronie internetowej www.nntfi.pl.

Towarzystwo uwzględnia główne niekorzystne skutki decyzji inwestycyjnych w zakresie czynników zrównoważonego rozwoju przez stosowanie kryteriów odpowiedzialnego 
inwestowania grupy NN opartych na normach opisanych w Polityce ramowej RI. Politykę tę realizuje NN IP, któremu powierzono zarządzanie aktywami, poprzez: 
 • wykluczenia emitentów,
 • nadzór właścicielski i korzystanie z prawa głosu,
 • dobre praktyki zarządzania aktywami.

Towarzystwo uwzględnia następujące wskaźniki dotyczące klimatu wymienione w Załączniku I do aktu delegowanego uzupełniającego Rozporządzenie SFDR poprzez ogra-
niczenie lub wykluczenie inwestycji w: 
 • kontrowersyjne rodzaje broni (miny przeciwpiechotne, amunicja kasetowa, broń chemiczna I broń biologiczna) (tabela 1: wskaźnik 14)
 • przedsiębiorstwa działające w sektorze paliw kopalnych w zakresie ograniczenia inwestycji w wydobycie węgla energetycznego (tabela 1: wskaźnik 4)
 • spółki, będące emitentami, którzy rażąco i systematycznie naruszają zasady inicjatywy Global Impact, wytyczne ONZ lub wytyczne OECD (tabela 1: wskaźnik 10)
 •  państwa emitujące obligacje, które dopuszczają się rażącego i systematycznego łamania praw człowieka, na które Rada Bezpieczeństwa ONZ nałożyła embargo doty-

czące broni (tabela 1: wskaźnik 16)

Ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mogą stanowić ryzyko samo w sobie lub mieć wpływ na inne ryzyka portfela, a także mogą znacząco przyczynić się do ogólnego poziomu 
ryzyka, w tym ryzyka rynkowego, płynności, kredytowego czy operacyjnego.

Ocena ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, definiowanych jako zdarzenia środowiskowe, społeczne lub związane z zarządzaniem, które, jeśli wystąpią, mogą mieć faktyczne 
lub potencjalnie znaczące negatywne oddziaływanie na wartość inwestycji, a zatem również na stopę zwrotu z inwestycji, jest stosowana w procesie podejmowania decyzji 
inwestycyjnych poprzez uwzględnianie w nim głównych, niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników środowiskowych, społecznych i związanych z zarządza-
niem stosując Politykę odpowiedzialnego inwestowania NN IP.Inwestycje w ramach tego produktu finansowego nie uwzględniają unijnych kryteriów dotyczących zrównowa-
żonej środowiskowo działalności gospodarczej. 

Towarzystwo wspiera cele sformułowane w Regulacji SFDR i oczekuje, że uwzględnianie w procesie inwestycyjnym ryzyk dla zrównoważonego rozwoju, w szczególności 
poprzez ich sformalizowaną ocenę i ograniczenie bądź wykluczanie inwestycji o wysokim poziomie tego ryzyka, będzie pozytywnie wpływać na stopę zwrotu w ubezpieczenio-
wych funduszach kapitałowych w długim okresie.

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy – 59 460 000 zł, wpłacony w całości. 

Informacja o uwzględnianiu ryzyk dla zrównoważonego rozwoju przez Nationale-Nederlanden Towarzystwo 
Ubezpieczeń na Życie S.A.

https://www.nn.pl/o-nationale-nederlanden/towarzystwo-ubezpieczen-na-zycie-sa.html

