
Definicje

Akcja oferta specjalna „Oferta Strażnik Przyszłości” dotycząca Umowy ubezpieczenia na życie „Sposób na Przyszłość” 
oznaczonej kodem TUL0.

Pracownik NN osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, w czasie obowiązywania Akcji, przez co najmniej jedną ze spółek: 
Nationale‑Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nationale‑Nederlanden Usługi Finansowe S.A., lub 
Nationale‑Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., uprawniona do korzystania z Kafeterii.

Kafeteria internetowy system kafeteryjny MyBenefit dostępny pod adresem www.system.mybenefit.pl, do którego 
uprawnionym jest Pracownik NN zgodnie z „Zasadami Nationale‑Nederlanden korzystania z systemu 
kafeteryjnego”.

Warunki szczególne „Oferty Strażnik Przyszłości”
– dla Pracowników NN 

1. Pracownik NN, który w czasie obowiązywania Akcji zakupi ubezpieczenie na życie „Sposób na Przyszłość”, 
jako Właściciel polisy, zgodnie z warunkami „Oferty Strażnik Przyszłości”, otrzyma dodatkowy bonus w postaci 
jednorazowego doładowania budżetu w Kafeterii, wg zasad określonych w kolejnych punktach.

2. Pracownik NN będzie mógł skorzystać z warunków szczególnych „Oferty Strażnik Przyszłości” ‑ dla Pracowników 
NN, jeśli wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia na życie „Sposób na Przyszłość” złoży u dedykowanej osoby 
wyznaczonej przez Nationale‑Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., zgodnie z informacjami 
przekazanymi w odrębnej korespondencji.

3. Warunki szczególne „Oferty Strażnik Przyszłości” – dla Pracowników NN, mają zastosowanie do wniosków spisanych 
w okresie od 19 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku (czas obowiązywania Akcji), oraz opłaconych najpóźniej 
do dnia 31 stycznia 2017 roku.

4. Wysokość jednorazowego doładowania zależy od wysokości średniej miesięcznej Składki ochronnej wskazanej we 
wniosku o ubezpieczenie, i wynosi odpowiednio:

Wysokość doładowania w Kafeterii Średnia miesięczna Składka ochronna na podstawie zapisów 
punktu 6 poniżej

250 punktów (=250 zł netto) od 80 zł – do 149,99 zł

500 punktów (=500 zł netto) od 150 zł

5. W przypadku umów opłacanych z częstotliwością inną niż miesięczna, do obliczenia wysokości doładowania bierze 
się odpowiednio 1/12 sumy Składek ochronnych za pierwszy Rok polisowy, wskazanych we wniosku o ubezpieczenie.

6. Doładowanie budżetu w Kafeterii następuje jednorazowo do 15‑tego dnia miesiąca następującego po zakończeniu 
miesiąca kalendarzowego, w którym Pracownik NN złożył wniosek o zawarcie Umowy ubezpieczenia oraz opłacił 
pierwszą należną składkę za tę umowę – zgodnie z Regulaminem „Oferty Strażnik Przyszłości” i opłacił pierwszą 
należną składkę za tę Umowę w wysokości zadeklarowanej we wniosku o ubezpieczeniu.

7. Wartość przyznanego doładowania budżetu w Kafeterii jest określona w kwotach netto dla celów ustalenia podstawy 
opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 
społeczne i ubezpieczenie zdrowotne i zostanie powiększona o dodatkowe świadczenie pieniężne w celu pokrycia 
tych obciążeń publicznoprawnych przez Nationale‑Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. jako płatnika.

Aneks do Regulaminu 
Oferty Specjalnej „Strażnik Przyszłości” 
dla Pracowników NN
(zwany dalej „Aneksem”)
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Proszę dodać na począktu zdania:Pod warunkiem wystawienia polisy,



W przypadku, gdy Pracownik NN jest zatrudniony w:
a) Nationale‑Nederlanden Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie S.A. –doładowanie budżetu w Kafeterii będzie 

stanowiło przychód ze stosunku pracy podlegający oskładkowaniu z tytułu ubezpieczeń społecznych 
i ubezpieczenia zdrowotnego oraz opodatkowaniu wg skali podatkowej zgodnie z  przepisami ustawy o podatku 
dochodowym od osób fizycznych. Podatek i składki zostaną pobrane przez Nationale‑Nederlanden Towarzystwo 
Ubezpieczeń na Życie S.A., jako płatnika;

b) W przypadku, gdy pracownik NN nie jest zatrudniony w Nationale‑Nederlanden Towarzystwie Ubezpieczeń na 
Życie S.A. – doładowanie budżetu w Kafeterii będzie podlegało opodatkowaniu zryczałtowanym 19% podatkiem 
dochodowym, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek 
zostanie pobrany przez Nationale‑Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., jako płatnika.

8. W przypadku odstąpienia przez Pracownika NN od Umowy ubezpieczenia lub wcześniejszego jej rozwiązania 
na jego wniosek w pierwszym Roku polisowym, przyznana wartość doładowania budżetu w Kafeterii może być 
potrącona z wynagrodzenia po odstąpieniu lub rozwiązaniu Umowy ubezpieczenia. Wartość ta zostanie wyliczona 
proporcjonalnie do liczby miesięcy pozostałych od dnia rozwiązania Umowy ubezpieczenia do zakończenia 
pierwszego Roku polisowego, a w przypadku odstąpienia od umowy – potrącona może być cała przyznana wartość 
doładowania.

9. Aneks wchodzi w życie z dniem 19 września 2016 r. 
10. Pozostałe warunki Regulaminu oferty specjalnej „Oferta Strażnik Przyszłości” pozostają bez zmian.




