
Formularz – Ubezpieczenie Grupowe

a) przelewem na podany numer konta

b) przekazem pocztowym na poniższy adres korespondencyjny

1. Dane identyfikujące Ubezpieczonego

2. Dotyczy umów opartych o jednostki uczestnictwa w Ubezpieczeniowych Funduszach Kapitałowych (Nasz Fundusz)

3. Dotyczy pozostałych umów ubezpieczenia inwestycyjnego (Nestor)

4. Dyspozycja

5. Podpis Ubezpieczonego / osoby uprawnionej

6. Oświadczenie Przedstawiciela Towarzystwa

Ulica Nr domu Nr lokalu

Kod pocztowyMiejscowość

Adres e-mail

Nazwa Pracodawcy /
Ubezpieczającego

Numer rachunku
bankowego

Dane właściciela
rachunku (imię
i nazwisko lub nazwa)

Telefon kontaktowy Kod Przedstawiciela
Towarzystwa

Adres właściciela
rachunku

Imię i nazwisko
oraz pełny adres

Nazwa Banku

Nazwisko Imiona

Numer Polisy Grupowej Indywidualny Dowód Ubezpieczenia numer

Telefon kontaktowy Obywatelstwo

zł

zł

zł

zł

zł
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Wniosek o wypłatę z ubezpieczenia inwestycyjnego GR 04/01

Adres zamieszkania

PESEL

Data urodzenia

Numer dokumentu tożsamości
(dowód osobisty/paszport)

Kraj urodzenia (należy
wypełnić w przypadku
braku nr PESEL)

D D M M R R R R

Wypłata całkowita z wpłat pracodawcy Wypłata całkowita z wpłat pracownika Wypłata częściowa z wpłat pracodawcy Wypłata częściowa z wpłat pracownika

Wypłata całkowita z wpłat pracodawcy Wypłata całkowita z wpłat pracownika

W przypadku wypłaty częściowej w ramach jednej wypłaty należy zadeklarować jeden z podanych wariantów – wypłatę kwoty lub umorzenie % jednostek zgromadzonych
w Ubezpieczeniowym Funduszu Kapitałowym. Dopuszczalna wartość wypłaty częściowej oraz minimalna wartość środków, jakie pozostaną na rachunku po dokonaniu wypłaty, podana jest
w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia / Szczegółowej Umowie Ubezpieczenia.
Wskazanie procentowe to wskazanie wysokości środków w procentach (z dokładnością do 1%), jakie mają zostać umorzone z rachunku w ramach danego Funduszu. Wartość środków
w danym Funduszu przed operacją stanowi 100%.
Wskazana kwota lub wartość procentowa jest wartością brutto, to znaczy będzie pomniejszona o opłaty określone w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia / Szczegółowej Umowie
Ubezpieczenia oraz o należny podatek od zysków z lokat kapitałowych.

Uwaga: Zasadność wniosku i wypłata zostaną ustalone na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia / Szczegółowej Umowy Ubezpieczenia. 
Proszę o przekazanie należnej mi kwoty:

Uwaga: Prosimy do wniosku dołączyć kopię dokumentu tożsamości. W przypadku jej braku wniosek nie będzie zrealizowany. 
Prosimy złożyć podpis zgodny z podpisem na Karcie Rejestracyjnej lub zgodny z podpisem na formularzu zmiany danych osobowych w przypadku zmiany nazwiska.

(dotyczy sytuacji, gdy wniosek jest składany w obecności Przedstawiciela Towarzystwa) 
Potwierdzam dokonanie identyfikacji i weryfikacji tożsamości Ubezpieczonego na podstawie aktualnego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

Przedstawiciela
Towarzystwa

Wypełnia Nationale-Nederlanden TUnŻ S.A.
Wypłata potwierdzona z warunkami umowy ubezpieczenia:

Kwota do wypłaty

Nazwa Funduszu

Fundusz Pieniężny

Fundusz Obligacyjny

Fundusz Stabilnego Wzrostu

Fundusz Dynamiczny

Wskazanie procentowe – % jednostek danego Funduszu Wskazanie kwotowe – kwota brutto w zł
Wpłaty pracodawcy Wpłaty pracodawcyWpłaty własne Wpłaty własne

Podpis Ubezpieczonego / osoby uprawnionejMiejscowość i data

Podpis i pieczątka Przedstawiciela Towarzystwa

Zatwierdził Zatwierdził ZatwierdziłKierownik Departamentu / Zespołu

Rozliczenie i dyspozycję sporządził Rozliczenie i dyspozycję sporządził
Data D D M M R R R R

Data D D M M R R R R Data D D M M R R R R Data D D M M R R R R Data D D M M R R R R
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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. 
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Kto jest administratorem danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe? 

Na podstawie przepisów prawa możemy przetwarzać dane osobowe w celu: 
• zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia, 
• dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z umową ubezpieczenia, 
• przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i przestępstwom ubezpieczeniowym.
Na podstawie uzasadnionego interesu administratora możemy przetwarzać dane osobowe w celu:
• marketingu tradycyjnego, czyli proponowania listownie umów ubezpieczenia,
• dochodzenia i rozpatrywania roszczeń związanych z umową ubezpieczenia,
• podejmowania działań, których celem jest przeciwdziałanie przestępstwom ubezpieczeniowym.
Na podstawie udzielonej zgody możemy przetwarzać dane osobowe w celu:
• marketingu bezpośredniego za pomocą telefonu lub adresu e-mail. Możemy to robić w sposób zautomatyzowany lub poprzez profilowanie danych,
• udostępnienia danych innym podmiotom z naszej Grupy Kapitałowej w celu proponowania przez nie usług.

Czy podanie danych osobowych jest konieczne? 

Podanie nam danych jest:
• dobrowolne, ale niezbędne, w celu zawarcia i wykonania umowy ubezpieczenia oraz wykonania przez nas obowiązków prawnych,
• dobrowolne, gdy dane mają być przetwarzane lub udostępnione w celu marketingowym.

W jakim czasie będziemy przetwarzać dane osobowe? 

Dane osobowe będziemy przetwarzać w czasie: 
• zgodnym z przepisami prawa, 
• obowiązywania zgody, do momentu jej wycofania, 
• niezbędnym do realizacji prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Będziemy przetwarzać dane uposażonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia w zakresie danych identyfikacyjnych, kontaktowych, numeru rachunku bankowego oraz 
informacje o powiązanych z nimi produktach ubezpieczeniowych, a także inne dane, jeżeli ich przetwarzanie jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

Od kogo mamy dane?

Dane uposażonych lub uprawnionych z umowy ubezpieczenia zostały nam podane przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego w trakcie zawierania lub wykonania 
umowy ubezpieczenia.

Komu możemy przekazać dane osobowe? 

Możemy przekazać dane osobowe:
• podmiotom upoważnionym przez prawo, w tym przepisami ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z 11.09.2015 r.,
• podmiotom zewnętrznym, które świadczą dla nas usługi do wykonania umowy, 
• podmiotom zewnętrznym na podstawie udzielonej zgody.
Zapewniamy, że w przypadku podmiotów znajdujących się poza granicami Unii Europejskiej, dane są przekazywane zgodnie z treścią Standardowych Klauzul Umownych, które 
zatwierdziła Komisja Europejska, lub na podstawie innych odpowiednich zabezpieczeń (przysługuje prawo do uzyskania ich kopii). Podmioty te stosują właściwe zabezpieczenia 
ochrony danych osobowych.

Jakie są prawa osoby, która przekazała nam dane? 

Osoba, która przekazała nam dane, ma prawo do:
• dostępu do nich, 
• ich poprawiania, 
• przenoszenia danych, 
• wycofania zgody na przetwarzanie,
• ograniczenia przetwarzania, 
• żądania usunięcia swoich danych,
• wyrażenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celu marketingowym. 
Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie przez nas danych osobowych, zanim ta zgoda została wycofana. 

Osoba, która udostępnia nam swoje dane, ma prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pytania związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych prosimy kierować do naszego Inspektora Danych Osobowych na adres e-mail: iod@nn.pl.

Zespół Obsługi Klienta 

Przetwarzanie danych osobowych
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