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Szanowni Państwo 

 

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2016 r. wchodzą w życie zmiany dotyczące produktów z opcją inwestycyjną. 

Wynikają one z zapisów:  

• Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;  

• Rozporządzenia Ministra Finansów
 
z dnia 2 lutego 2016 r. (opublikowane w DU z 10.02.2016 r.) w sprawie 

minimalnego zakresu danych zamieszczanych w ankiecie dotyczącej potrzeb ubezpieczającego lub 

ubezpieczonego 
 
wraz z uzasadnieniem. 

 

Wprowadzane zmiany mają na celu wzmocnienie rzetelności oceny profilu inwestycyjnego osoby objętej 

ubezpieczeniem. Dzięki nim będziemy mieć większą pewność, że proponowany sposób inwestowania został 

odpowiednio dopasowany do wiedzy Klienta, jego skłonności do ryzyka oraz czasu trwania inwestycji. 

W związku z powyższym ulega zmianie proces przystąpienia nowej osoby do ubezpieczenia z opcją inwestycyjną lub 

aktywowania opcji inwestycyjnej w ubezpieczeniu już posiadanym. W tych przypadkach niezbędne jest dodanie do 

deklaracji o przystąpienie do ubezpieczenia z opcją inwestycyjną formularza Analiza Potrzeb. 

Przystąpienie lub aktywowanie opcji inwestycyjnej w Ubezpieczeniu grupowym na życie z 

funduszami kapitałowymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wypełnij deklarację przystąpienia do 

ubezpieczenia 

Wypełnij formularz Analiza Potrzeb 

Komplet dokumentów wyślij na nasz adres 

Ocenimy dopasowanie zaproponowanego 

ubezpieczenia do Twoich Potrzeb  

Skontaktujemy się z Tobą w przypadku 

niedostosowania produktu do Twoich Potrzeb 

Jeśli mimo niezgodności będziesz nadal 

zainteresowany przystąpieniem do 

ubezpieczenia z opcja inwestycyjną, to 

poprosimy Cię o wypełnienie formularza  

„Oświadczenie do Analizy Potrzeb”. 

 

Wypełnienie ankiety jest dobrowolne.  

W przypadku braku wypełnienia tej ankiety 

mamy ograniczoną możliwość dokonania 

oceny czy zawierana umowa ubezpieczenia 

jest odpowiednia, dlatego też, jeśli nie 

wyrażasz zgody na wypełnienie Ankiety 

Potrzeb wypełnij dokument „Oświadczenie 

do Analizy Potrzeb”. 
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Do czasu dosłania kompletu dokumentów (Deklaracja o przystąpienie, Analiza Potrzeb lub Oświadczenie do Analizy 

Potrzeb), wniosek nie zostanie zatwierdzony.  

 

Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany zwiększą satysfakcję naszych Klientów z proponowanych przez nas rozwiązań i 

pozwolą jeszcze dokładniej dopasować je do potrzeb . 

 

 

Z poważaniem 

 

Zespół Obsługi Polis Klienta Korporacyjnego 

     

 


