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Szanowni Państwo 
 
Informujemy, że w związku z nowymi wymaganiami regulacyjnymi od 15.12.2020 r. uległ zmianie proces realizacji 

zgłoszeń nowych osób do ubezpieczenia z opcją inwestycyjną. 

 

Wprowadzone zmiany mają na celu bliższe poznanie potrzeb Klienta,  a tym samym lepsze dostosowanie 

produktu do jego profilu.  

 
Osobie zgłaszającej chęć przystąpienia do umowy ubezpieczenia grupowego Ubezpieczający powinien 
przekazać: 

• Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) z Wykazem ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i 

regulamin lokowania środków (FKLS) oraz Tabelą Limitów i Opłat (TLiO) 

• Dokument: Podstawowe informacje o Twojej polisie ubezpieczenia z ubezpieczeniowymi funduszami 

kapitałowymi zawierający cel i charakter umowy, wykaz przysługujących świadczeń z umowy oraz wykaz 

oferowanych funduszy kapitałowych w ramach umowy wraz z profilem ryzyka inwestycyjnego 

Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK), jak i informacją o ryzyku inwestycyjnym i wykazem 

opłat - załączony do niniejszej korespondencji  (nowy dokument) 

• Formularz Analizy potrzeb osobistych i profilu inwestycyjnego (zmieniony formularz w załączeniu) 

• Wniosek o przystąpienie do ubezpieczenia z załącznikiem nr 1 do wniosku o przystąpienie. 

Powyższe dokumenty zostały przekazane Ubezpieczającym. 

 

Informujemy, że wypełnienie formularza Analizy potrzeb osobistych i profilu inwestycyjnego w części Dane 
Klienta i Mapa potrzeb jest obowiązkowe. Każda osoba przystępująca do ubezpieczenia z opcją inwestycyjną 

wraz z deklaracją przystąpienia do ubezpieczenia powinna odesłać wypełniony formularz Analizy potrzeb 

osobistych i profilu inwestycyjnego.  

 

Wypełnienie części Analizy profilu inwestycyjnego Klienta  jest dobrowolne. Zalecamy jednak jej wypełnienie, 

gdyż bez jej wypełnienia nie możemy określić czy dany produkt jest dostosowany do potrzeb danego 

Ubezpieczonego. 

 

Wypełnione wnioski o przystąpienie do ubezpieczenia  wraz z formularzem Analizy potrzeb osobistych i profilu 

inwestycyjnego należy przesyłać do Nationale-Nederlanden: 

• drogą mailową: info.grupowe@nn.pl  oraz 

• listownie na adres: Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie  S.A.  

      ul. Topiel 12 00-342 Warszawa  

 

 

ł 

Poniżej przedstawiamy schemat procesu przystąpienia z opcją inwestycyjną. 
 

 

Z poważaniem 

 

Zespół Obsługi Klienta Korporacyjnego 
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Zapoznanie się przez osobę 

zainteresowaną przystąpieniem 

do ubezpieczenia z OWU, 

OF/FKLS, TLiO oraz 

dokumentem: Podstawowe 

informacje o Twojej polisie 

   

 

 
 
 

Wypełnienie i przesłanie 

Analizy  potrzeb osobistych 

i profilu inwestycyjnego 

wraz z wnioskiem o 

przystąpienie, 

oświadczeniami: KID, CRS, 

FATCA i przesłanie 

kompletu dokumentów do 

Nationale-Nederlanden.  

  
Wypełnienie części Dane Klienta i Mapa Potrzeb jest 

obowiązkowe 

  
 

Wypełnienie części: Analiza profilu inwestycyjnego 

jest dobrowolne 

 
 

W przypadku braku wypełnienia Analizy profilu 

inwestycyjnego nie mamy możliwości dokonania oceny 

czy zawierana umowa jest odpowiednia dla 

potencjalnego Ubezpieczonego 

 
 

Wystawienie 

pozytywnej 

rekomendacji i 

realizacja 

przystąpienia do 

ubezpieczenia 

 
 

 
Rekomendacja 

negatywna – 

kontakt z osobą 

przystępującą do 

ubezpieczenia w 

celu przedstawienia 

dostępnego 

rozwiązania 

 
 
 

 
   
 

Przystąpienie zgodne z profilem 

wynikającym z APO/API np. zmiana 

wybranych funduszy na wniosku o 

przystąpienie zgodnie z rekomendacją 

wystawioną przez Nationale -

Nederlanden 

Rezygnacja z 

przystąpienia 

  

 

   

 

 

 

Ocena dopasowania zaproponowanego ubezpieczenia do 

potrzeb i profilu inwestycyjnego oraz wystawienie 
rekomendacji. 

Przystąpienie na podstawie 

Oświadczenia do analizy potrzeb 
inwestycyjnych (żądania objęcia ochroną 

ubezpieczeniową) 

Żądania objęcia ochroną 

ubezpieczeniową przesłane łącznie z 
wnioskiem nie będą uznawane. Osoba 

przystępująca do ubezpieczenia będzie 
otrzymywała druk „żądania” w 

załączeniu do rekomendacji 

negatywnej. Żądanie należy odesłać 
w oryginale. 


