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Zgoda na obciążanie rachunku

Niniejszym wyrażam zgodę

Nazwa i adres wierzyciela Identyfikator wierzyciela (NIP)
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

na obciążanie wskazanego poniżej rachunku bankowego, w drodze polecenia zapłaty, kwotami wynikającymi z moich zobowiązań w umownych terminach 
zapłaty, zgodnie z zawartymi Umowami.

Nazwa i dokładny adres Dłużnika (Ubezpieczającego – osoby opłacającej składkę)

Nazwisko/Nazwa                                
Imię                                 
Ulica                                
Nr domu          Nr mieszkania         Kod pocztowy       
Miejscowość                                
Państwo                                

Dane banku
Numer rachunku bankowego Dłużnika (Ubezpieczającego – osoby opłacającej składkę)

Posiadaczem rachunku bankowego jest:

n osoba fizyczna niewykonująca działalności gospodarczej

n pozostałe osoby

Nazwa banku prowadzącego rachunek bankowy Dłużnika (Ubezpieczającego – osoby opłacającej składkę):

Identyfikator płatności (ośmiocyfrowy numer polisy) 

Niniejszy dokument stanowi jednocześnie zgodę dla wskazanego powyżej banku na obciążanie mojego rachunku bankowego w drodze polecenia 
zapłaty z tytułu moich zobowiązań wobec ww. wierzyciela. Odwołanie zgody wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zgoda na dokonywanie płatności w formie polecenia zapłaty obejmuje składkę należną wierzycielowi z tytułu umowy ubezpieczenia określonej przez  
ww. numer polisy w wysokości aktualnej w dniu podpisania zgody a także z uwzględnianiem wszelkich zmian zakresu tej umowy w trakcie jej trwania.

Zgoda na dokonywanie płatności w formie polecenia zapłaty obejmuje także składki należne wierzycielowi z tytułu umowy ubezpieczenia określonej przez 
ww. numer polisy, które w dniu podpisania zgody były już zaległe.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. moich danych osobowych zawartych w niniejszym 
dokumencie w celu obciążenia wskazanego rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty.
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Podpis Dłużnika – posiadacza rachunku bankowego 

(podpis zgodny ze wzorem złożonym w banku)
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Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; tel. +48 (22) 522 00 00, fax +48 (22) 522 11 11, www.nn.pl
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 25443;
NIP: 527-10-02-574, Kapitał zakładowy – 41 000 000 zł, wpłacony w całości
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Klauzula informacyjna

Informacje podstawowe dotyczące przetwarzania danych osobowych
Administrator danych Administratorem danych jest  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Topiel 12.

Dane kontaktowe Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: info@nn.pl, lub pisemnie (adres siedziby administratora). U administratora danych osobowych wyznaczo-
ny jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email info@nn.pl lub pisemnie (adres siedziby administratora). Z inspektorem ochrony danych 
można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania  
oraz podstawa prawna  
przetwarzania

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu obciążenia wskazanego przez Panią/Pana rachunku bankowego w drodze polecenia zapłaty w związku z regulowaniem płatności 
składek ubezpieczeniowych wynikających z umowy ubezpieczenia.Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielona przez Panią/
Pana wraz ze zgodą na obciążenie rachunku.   

Okres, przez który dane  
będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy ubezpieczenia oraz innych roszczeń.

Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane jedynie bankowi wskazanemu w formularzu oraz innym uprawnionym podmiotom w okolicznościach przewidzianych w obo-
wiązujących przepisach prawa.

Przekazywanie danych  
poza EOG

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawa osoby,  
której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. W zakresie, w jakim podstawą 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. W sytuacjach przewidzianych prawem przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu 
bezpośredniego oraz na profilowanie. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od 
administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać 
te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.  
 
W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Można to zrobić np. przesyłając stosowny wniosek na adres siedziby administratora 
danych lub mailowo na adres info@nn.pl.

Informacja 
o zautomatyzowanym 
podejmowaniu decyzji,  
w tym profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w powyższym celu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie.

Informacja o dobrowolności 
podania danych

Podanie danych jest niezbędne do realizacji polecenia zapłaty – bez podania danych osobowych nie jest możliwa realizacja polecenia zapłaty.
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