
Definicje

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

Uczestnik Akcji Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność 
do czynności prawnych, która wypełni warunki 
wskazane w pkt III Regulaminu w czasie 
trwania Akcji.

Dziecko Osoba fizyczna, która ukończyła 1. rok życia 
i nie ukończyła 18. roku życia.

Warunki Ogólne warunki ubezpieczenia na życie  
„Sposób na Przyszłość”
nr OWU/TUL0/1/2016 (dalej: „Warunki”).

Umowa ubezpieczenia Umowa ubezpieczenia na życie zawarta na 
podstawie Warunków.

Okres 100% ochrony 
kapitału

Okres od dnia rozpoczęcia ochrony 
ubezpieczeniowej do dnia poprzedzającego 
pierwszą rocznicę przypadającą bezpośrednio 
po ukończeniu 18. roku życia przez najmłodsze 
Dziecko ubezpieczone w ramach Umowy 
ubezpieczenia od początku jej obowiązywania.

I. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Akcji jest Nationale‑Nederlanden 
Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. 
(„Nationale‑Nederlanden”) z siedzibą w Warszawie, 
ul. Topiel 12, 00‑342 Warszawa, zwane dalej 
Nationale‑Nederlanden. 

2. Czas trwania Akcji obejmuje wyłącznie wnioski 
podpisane w okresie od 22 maja 2017 r.  
do 30 czerwca 2017 r. 

3. Oferta specjalna polega na przyznaniu Uczestnikowi 
Akcji „Premii” oraz udzieleniu 100% ochrony kapitału 
na warunkach określonych w kolejnych punktach. 

4. „Premia” wypłacana będzie regularnie po zakończeniu 
każdego Roku polisowego, maksymalnie do 
zakończenia ostatniego Roku polisowego, w trakcie 
którego najmłodsze Dziecko ubezpieczone 
w ramach Umowy ubezpieczenia od początku 
jej obowiązywania ukończyło 18. rok życia, pod 
warunkiem obowiązywania Umowy ubezpieczenia na 
dzień zakończenia danego Roku polisowego. 

5. „Premia” będzie równa odpowiedniemu, zgodnie 
z zapisami pkt. 6, procentowi kwoty stanowiącej 
równowartość średniej miesięcznej Składki należnej 
i opłaconej z tytułu Umowy ubezpieczenia w danym 
Roku polisowym, to znaczy 1/12 sumy należnych 
Składek wpłaconych w danym Roku polisowym. Kwota 
ta obejmuje łączną sumę Składki ochronnej (składki 
za Umowę podstawową oraz składek za Umowy 
dodatkowe), po uwzględnieniu zniżek i rabatów, oraz 
Składki inwestycyjnej. Kwota ta nie obejmuje Składki 
lokacyjnej, Składki za umowę IKE (IK12) ani Składki 
za umowę IKZE (IZ12). Kwota „Premii” będzie podana 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Procentowa wartość „Premii” zależy od wysokości 
średniej miesięcznej Składki ochronnej należnej 
i opłaconej z tytułu Umowy ubezpieczenia w danym 
Roku polisowym, obliczonej zgodnie z zasadami 
określonymi w pkt. 4 i 5, i wynosi odpowiednio:

Procentowa wartość  
„Premii” 

Średnia miesięczna Składka 
ochronna

15% średniej miesięcznej  
Składki od 150 zł – do 199,99 zł

30% średniej miesięcznej  
Składki od 200 zł – do 249,99 zł

100% średniej miesięcznej  
Składki od 250 zł

7. Do wyliczenia kwoty „Premii” nie uwzględnia 
się okresów czasowego zawieszenia 
opłacania Składek, ani okresów, w których 
Nationale‑Nederlanden przejmuje obowiązek 
opłacania Składek w ramach wypłaty Świadczenia 
z tytułu Umowy dodatkowej – przejęcie opłacania 
składek, oznaczonej kodem: WP12. W Roku 
polisowym, w którym ma miejsce zawieszenie 
opłacania Składek bądź przejęcie opłacania 
Składek na podstawie Umowy dodatkowej WP12, 
„Premia” zostanie wyliczona jako 1/12 sumy należnych 
Składek wpłaconych przez Właściciela polisy poza 
okresami zawieszenia opłacania Składek bądź 
przejęcia opłacania Składek na podstawie Umowy 
dodatkowej WP12 w danym Roku polisowym.
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8. Maksymalna wysokość „Premii” w danym Roku 
polisowym z tytułu jednej Umowy ubezpieczenia nie 
może przekroczyć kwoty 500 zł.

9. W terminie 30 dni kalendarzowych od pierwszej 
rocznicy zawarcia Umowy ubezpieczenia  Właściciel 
polisy może złożyć pisemną dyspozycję wypłaty 
„Premii” na wskazany rachunek bankowy lub 
przeznaczenia jej na poczet przyszłych Składek. Po 
tym terminie „Premia”  zostanie uznana za Składkę 
lokacyjną zgodnie z Warunkami. Kolejne „Premie” 
będą wypłacane zgodnie z ostatnią dyspozycją 
Właściciela polisy, chyba że zostanie ona zmieniona 
w terminie 30 dni kalendarzowych od danej rocznicy.

II. Warunki 100% ochrony kapitału

1. Nationale‑Nederlanden udziela 100% ochrony kapitału 
w przypadku lokowania przez Właściciela polisy 
pierwszej i każdej kolejnej Składki inwestycyjnej przez 
cały Okres 100% ochrony kapitału  w pełnej wysokości 
w UFK NN Gotówkowy. 100% ochrona kapitału nie 
obejmuje Składki lokacyjnej, Składki za umowę IKE 
(IK12) ani Składki za umowę IKZE (IZ12).

2. 100% ochrona kapitału oznacza, że po zakończeniu 
Okresu 100% ochrony kapitału przyznana zostanie 
kwota stanowiąca różnicę:
a) sumy Składek inwestycyjnych należnych 

w Okresie 100% ochrony kapitału i wpłaconych do 
dnia następującego po zakończeniu Okresu 100% 
ochrony kapitału, pomniejszonej o wypłaty części 
środków z Rachunku oraz 

b) wartości Rachunku, która jest iloczynem liczby 
Jednostek uczestnictwa zarejestrowanych 
na Rachunku na dzień zakończenia Okresu 
100% ochrony kapitału oraz Ceny jednostki 
uczestnictwa z ostatniego Dnia roboczego Okresu 
100% ochrony kapitału, powiększonej o składki 
należne w Okresie 100% ochrony kapitału 
i wpłacone do dnia następującego po zakończeniu 
Okresu 100% ochrony kapitału, które nie zostały 
jeszcze zamienione na Jednostki uczestnictwa,

 o ile różnica ta stanowi wartość dodatnią i nie 
wystąpiła którakolwiek z okoliczności, o których mowa 
w punkcie II podpunkt 4.

 W terminie 7 Dni roboczych od zakończenia Okresu 
100% ochrony kapitału Jednostki uczestnictwa 
zakupione za tę kwotę zostaną zarejestrowane na 
Rachunku lokacyjnym po Cenie jednostki uczestnictwa 
obowiązującej najpóźniej w 3. Dniu roboczym po 
dniu rejestracji tej kwoty i zgodnie z obowiązującą 
dyspozycją podziału Składki lokacyjnej między 
Fundusze. 

3. W przypadku likwidacji UFK NN Gotówkowego przed 
końcem Okresu 100% ochrony kapitału przyznana 
zostanie kwota stanowiąca różnicę:
a) sumy należnych i wpłaconych do dnia ostatniej 

wyceny likwidowanego funduszu Składek 
inwestycyjnych, pomniejszonej o wypłaty części 
środków z Rachunku oraz 

b) wartości Rachunku, która jest iloczynem liczby 
Jednostek uczestnictwa zarejestrowanych 
na Rachunku na dzień ostatniej wyceny 

likwidowanego funduszu oraz Ceny jednostki 
uczestnictwa z dnia ostatniej wyceny 
likwidowanego funduszu, powiększonej o składki 
należne i wpłacone do dnia ostatniej wyceny 
likwidowanego funduszu, które nie zostały jeszcze 
zamienione na Jednostki uczestnictwa,

 o ile różnica ta stanowi wartość dodatnią i nie 
wystąpiła którakolwiek z okoliczności, o których mowa 
w punkcie II podpunkt 4.

 W terminie 7 Dni roboczych od dnia ostatniej wyceny 
likwidowanego funduszu, Jednostki uczestnictwa 
zakupione za tę kwotę zostaną zarejestrowane na 
Rachunku lokacyjnym po Cenie jednostki uczestnictwa 
obowiązującej najpóźniej w 3. Dniu roboczym po 
dniu rejestracji tej kwoty i zgodnie z obowiązującą 
dyspozycją podziału Składki lokacyjnej między 
Fundusze. 

 Przekazanie wskazanej kwoty na Rachunek lokacyjny 
oznacza zakończenie Okresu 100% ochrony kapitału.

4. Postanowienia ust. 1, 2 i 3 przestają obowiązywać, 
jeśli w dowolnym momencie Okresu 100% ochrony 
kapitału:
a) stopa depozytowa Narodowego Banku Polskiego 

spadnie poniżej 0% lub
b) Właściciel polisy dokona przeniesienia środków 

zgromadzonych na Rachunku lub
c) na polisie nie będzie ubezpieczone 

najmłodsze dziecko, które było objęte 
ochroną ubezpieczeniową w ramach Umowy 
ubezpieczenia od początku jej obowiązywania. 

III. Warunki wspólne dla Premii i 100%  
ochrony kapitału

1. Akcja jest przeznaczona wyłącznie dla osób, które 
w czasie trwania Akcji spełniają łącznie następujące 
warunki stania się Uczestnikiem Akcji: 
a) wystąpią z wnioskiem o zawarcie 

z Nationale‑Nederlanden Umowy 
ubezpieczenia na życie „Sposób na Przyszłość” 
oznaczonej w dokumencie ubezpieczenia 
i innych dokumentach wystawionych przez 
Nationale‑Nederlanden kodem: TUL0, przy czym 
w ramach tej umowy ubezpieczenia ochroną 
ubezpieczeniową objęte będą przynajmniej 
dwie osoby oraz co najmniej jedna z nich 
będzie Dzieckiem , a jedna – osobą pełnoletnią, 
a dodatkowo, Dziecko zostanie objęte ochroną 
ubezpieczeniową w ramach przynajmniej jednej 
Umowy dodatkowej („Umowa ubezpieczenia”),

b) wpłacą należną składkę za Umowę ubezpieczenia 
‑ składka za Umowę musi wpłynąć na rachunek 
Nationale‑Nederlanden do dnia 31 lipca 2017 r., 
z zastrzeżeniem zapisów punktu IV.2.

IV. Warunki Premii

1. „Premia” zostanie przyznana pod warunkiem 
opłacenia wszystkich składek należnych z tytułu 
Umowy ubezpieczenia za pierwszy i każdy kolejny 
rok polisowy do dnia odpowiednio pierwszej i każdej 
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kolejnej rocznicy zawarcia Umowy ubezpieczenia, 
w której ma zostać wypłacona „Premia”.

2. Składka ochronna (po uwzględnieniu rabatów) 
w okresie naliczania „Premii” nie może zostać 
obniżona poniżej 150 zł miesięcznie, a w przypadku 
innych częstotliwości opłacania Składek, nie zostanie 
obniżona poniżej 450 zł – dla płatności kwartalnych, 
900 zł – dla płatności półrocznych oraz 1800 zł – dla 
płatności rocznych.

3. „Premia” zostanie przyznana wyłącznie w przypadku 
braku zaległości w opłacaniu Składek na dzień 
pierwszej i każdej kolejnej rocznicy rozpoczęcia 
ochrony ubezpieczeniowej.

V. Postanowienia końcowe 

1. Treść Regulaminu dostępna jest przez cały 
okres trwania Akcji na stronie www.nn.pl. Udział  
w Akcji oznacza akceptację jej zasad, zawartych 
w Regulaminie.

2. Wysokość „Premii” jest określona w kwotach netto 
dla celów podatku dochodowego od osób fizycznych. 
W przypadku zaistnienia obowiązku uiszczenia 
podatku dochodowego od osób fizycznych  
w związku z przyznaniem „Premii” na podstawie  
art. 30 ust. 1 pkt 4b ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, Nationale‑Nederlanden przyzna 
Uczestnikowi Akcji dodatkowe świadczenie pieniężne  
w kwocie odpowiadającej podatkowi obciążającemu 
Uczestnika Akcji, przeznaczonej na zapłatę  
ww. podatku. Pobór podatku zostanie 
dokonany poprzez potrącenie podatku przez 
Nationale‑Nederlanden z kwoty dodatkowego 
świadczenia pieniężnego.  

3. Nationale‑Nederlanden zastrzega sobie prawo 
do przedłużenia okresu trwania Akcji oraz do 
wcześniejszego jej zakończenia bez podania 
przyczyny.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem  22 maja 2017 r.  
5. Reklamacje rozpoznawane będą przez 

Nationale‑Nederlanden na zasadach określonych 
w Art. 17 Warunków.



Skontaktuj się z nami:

Nationale‑Nederlanden 

Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

www.nn.pl

info@nn.pl

801 20 30 40

22 522 71 24
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