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grupowe
Informacje dotyczące obsługi polis
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6. Gdzie znajdę kontakt do agenta opiekującego się polisą w mojej firmie?

7. Kiedy rozwiążemy polisę?  
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1. Jak przystąpić do ubezpieczenia grupowego?

W n-serwisie dla firm
1.  Sprawdź, czy masz dostęp  

– jeśli nie – wypełnij formularz.  
Znajdziesz go u naszego Przedstawiciela lub tutaj:  
https://www.nn.pl/dam/dokumenty/nserwis-dla-firm/Formularz-udostepnienia-nserwis.pdf  
W zakładce „Pierwsze logowanie” wybierz przycisk >>Przejdź do formularza<<.

 
2.  Zainicjuj proces dołączenia pracownika do ubezpieczenia (zakładka „Ubezpieczeni”) lub zachęć go  

do samodzielnej rejestracji online:   
–  przez osobę obsługującą polisę – w n-serwis dla firm (zakładka „Ubezpieczeni”):  

https://www.youtube.com/watch?v=EjUjA4aMkYo, 
    –  przez pracownika – przesyłając link do samodzielnej rejestracji online: https://ndeklaracje.nn.pl/

rejestracja/

3. Status wszystkich ndeklaracji będzie widoczny w zakładce „Ubezpieczeni”.

Zgłaszaj przystąpienia pracowników do ubezpieczenia grupowego na jeden z poniższych sposobów.

         Termin objęcia ochroną
Od najbliższego okresu rozliczeniowego, po dosłaniu poprawnie wypełnionej deklaracji i po zakończeniu 
oceny ryzyka ubezpieczeniowego (jeśli była wymagana).
Okres rozliczeniowy – okres pomiędzy następującymi po sobie dniami wymagalności składki. 

 
Pocztą
Oryginał wypełnionego wniosku  
prześlij najpóźniej 7 dni przed  
rozpoczęciem kolejnego okresu  
rozliczeniowego na adres:

Nationale-Nederlanden, 
Zespół Obsługi Klienta Korporacyjnego
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

https://www.nn.pl/dam/dokumenty/nserwis-dla-firm/Formularz-udostepnienia-nserwis.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=EjUjA4aMkYo
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 Cały proces zakończ najpóźniej 4 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu rozliczeniowego.  
Dotyczy to pracodawcy (m.in. zgłaszanie przystąpień) i pracownika (dostarczenie wypełnionej deklaracji).

Pamiętaj!

Wniosek papierowy

Pamiętaj, by uzupełnić poniższe dane w deklaracji przystąpienia przesyłanej  
do nas tradycyjną pocztą.

W przypadku Pracownika
• Data zatrudnienia (wpływa na prawidłowe naliczenie karencji).
• Typ zatrudnienia (jeżeli zaznaczysz pole „inne”, doprecyzuj rodzaj zatrudnienia).
•  Ankieta medyczna (jeśli jest wymagana – zgodnie z ustaleniami podczas  

zawierania umowy oraz założeniami).

W przypadku Współubezpieczonego
• Typ Ubezpieczonego (Małżonek, Pełnoletnie Dziecko, Partner).
• Ubezpieczony pracownik, z którym przystępuje Współubezpieczony.
• Data zawarcia związku małżeńskiego z Ubezpieczonym (dotyczy Małżonka).
• Oświadczenie o pozostawaniu w związku (dotyczy Partnera).
•  Ankieta medyczna (jeśli jest wymagana – zgodnie z ustaleniami podczas  

zawierania umowy). W przypadku udzielenia odpowiedzi twierdzących, należy 
uzupełnić wniosek o dokumentację medyczną.

n-deklaracje

Warte uwagi – wypełnienie wniosku o przystąpienie

Pamiętaj, aby zwrócić uwagę pracownikowi na to, jak wygląda proces  
dodawania osoby Współubezpieczonej.

W przypadku Pracownika
Po rozpoczęciu przez Ciebie procesu zgłoszenia do ubezpieczenia Pracownik 
otrzyma link do uzupełnienia n-deklaracji.
Pracownik może także sam zgłosić chęć przystapienia za pośrednictwem  
formularza: https://ndeklaracje.nn.pl/rejestracja.
Link do wypełnienia deklaracji ważny jest 30 dni.

W przypadku Współubezpieczonego
•  Nie jest wymagana żadna aktywność ze strony osoby obsługującej  

ubezpieczenie w firmie.
•  Pracownik samodzielnie wskazuje osobę Współubezpieczoną w formularzu 

n-deklaracje.
•  Gdy zatwierdzisz deklarację w n-serwis dla firm, osoba Współubezpieczona 

otrzyma e-mail z zaproszeniem do wypełnienia wniosku.
•  Nie musisz akceptować deklaracji Współubezpieczonego – my dodamy tę 

osobę do polisy. W panelu administratora będzie ona widoczna w zakładce 
„Ubezpieczeni”.

https://ndeklaracje.nn.pl/rejestracja


 

2. Jak wystąpić z ubezpieczenia grupowego?

 
Pocztą
Wniosek o wystąpienie wyślij na adres:

Nationale-Nederlanden, 
Zespół Obsługi Klienta Korporacyjnego
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

W n-serwisie dla firm
Sprawdź, czy masz dostęp do n-serwisu dla firm. Wystąpienie z ubezpieczenia zgłosisz  
tam samodzielnie. Ten proces nie wymaga dodatkowego przesłania wydrukowanych 
wniosków.

Podpis Ubezpieczającego jest wymagany przy wystąpieniu z polisy.

Jeżeli nie masz kontaktu z byłym pracownikiem, wystarczy, że prześlesz 
wniosek o wystąpienie z podpisem Ubezpieczającego.

Jeżeli osoba występująca z ubezpieczenia grupowego jest zainteresowana 
indywidualną kontynuacją, zaznacz to we wniosku o wystąpienie. 

Jeśli pracownik sam zrezygnuje z ubezpieczenia, automatycznie wystąpi  
z niego również każda wskazana przez niego osoba Współubezpieczona.

Pamiętaj!

Zgłoszenia wystąpienia z ubezpieczenia grupowego można dokonać na jeden z poniższych sposobów.



3. Jak zgłosić aktualizację?

4. Jak zawiesić/wznowić ochronę?

Żeby zaktualizować dane Ubezpieczającego (firmowe), Osoby  
ubezpieczonej lub Osoby uposażonej, wypełnij odpowiedni wniosek 
dostępny na www.nn.pl i dostarcz nam:

Możesz zawiesić/wznowić ochronę całej polisy lub ochronę Ubezpieczonego. 
W tym celu wypełnij wniosek lub oświadczenie i prześlij nam:

  

 

Pocztą
Oryginał wniosku prześlij na adres:

Nationale-Nederlanden, 
Zespół Obsługi Klienta Korporacyjnego
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

Przez  
strefę klienta  
Moje NN

Pocztą
Oryginał wniosku prześlij na adres:

Nationale-Nederlanden, 
Zespół Obsługi Klienta Korporacyjnego
ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa

 

Jak zgłosić aktualizację danych Ubezpieczonego?
Osoba ubezpieczona może samodzielnie 
zaktualizować swoje dane. W tym celu powinna 
wypełnić wniosek lub oświadczenie o aktualizacji 
danych i dostarczyć go nam pocztą. Może także 
zalogować się do strefy klienta Moje NN  
(mojenn.pl).

Adres korespondencyjny, e-mail lub numer  
telefonu osoba ubezpieczona może  
zaktualizować przez infolinię pod numerem  
801 203 040 opcja 4 lub (22) 522 71 24.

Pamiętaj!

Wniosek o zawieszenie ubezpieczenia 
grupowego musi być podpisany przez 
Ubezpieczającego i zawierać informację,  
od kiedy do kiedy ochrona ma być zawieszona.

Informację, od kiedy do kiedy chcesz zawiesić 
ochronę, musisz przekazać nam najpóźniej  
na 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu 
rozliczeniowego.

Zawieszenie może nastąpić dopiero po roku 
od przystąpienia do ubezpieczenia grupowego.

Maksymalny okres zawieszenia to rok polisowy.

Pamiętaj!

http://mojenn.pl


 
 
 

 

5. Jak wygląda proces zawarcia 
Indywidualnej Kontynuacji?

1 2 3 4 5

Zakończenie  
ubezpieczenia 
grupowego
(np. Ubezpieczony 
zmienia pracę).

 
Ubezpieczony zgłasza chęć indywiudualnej  
kontynuacji w ciągu 30 dni od zakończenia  
ubezpieczenia (jeśli zgłoszenie nie znalazło się  
we wniosku).
 
Do wniosku o indywidualną kontynuację  
ubezpieczenia należy załączyć kserokopię  
dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub  
paszport, a w przypadku obcokrajowca – karta 
stałego pobytu).

 
Wysyłamy  
Ubezpieczonemu ofertę  
Indywidualnej Kontynuacji  
Ubezpieczenia.

 
Ubezpieczony wypełnia  
i podpisuje wniosek  
Indywidualnej Kontynuacji 
(jeśli zaakceptuje naszą 
propozycję) oraz dokonuje 
wpłaty pierwszej składki  
na wskazane konto.

 
Wysyłamy  
Ubezpieczonemu 
potwierdzenie
uczestnictwa  
w ubezpieczeniu  
i nr konta do wpłat 
kolejnych składek.

Prośbę o ofertę Indywidualnej Kontynuacji  
można zgłosić:

• na wniosku o wystąpienie z ubezpieczenia
• przez infolinię
• w punkcie obsługi Nationale-Nederlanden
• u agenta opiekującego się polisą w Twojej firmie
•  przesyłając zgłoszenie na  

kontynuacja.grupowe@nn.pl

Warunki niezbędne do przygotowania oferty Indywidualnej Kontynuacji Ubezpieczenia.

>  Zakres polisy jest wyliczany na podstawie polisy grupowej, ale może różnić się od niej w zakresie  
sum ubezpieczenia.

>  Ubezpieczony musi być objęty ubezpieczeniem grupowym przez co najmniej 6 miesięcy  
(z uwzględnieniem okresu ubezpieczenia u poprzedniego ubezpieczyciela).

>  Oferta Indywidualnej Kontynuacji Ubezpieczenia zostanie przedstawiona Ubezpieczonemu,  
jeśli dobrowolnie nie zrezygnował z ubezpieczenia grupowego (np. zmienił pracę).

>  Umowa zostanie zawarta z najbliższą możliwą datą po otrzymaniu wymaganego kompletu dokumentów 
(wniosku, dokumentu tożsamości) i składki.

Pamiętaj!



 

6. Gdzie znajdę kontakt do agenta opiekującego się 
polisą w mojej firmie?

7. Kiedy rozwiążemy polisę?

Jeżeli twoja firma zrezygnuje z ubezpieczenia, oświadczenie o wypowiedzeniu umowy powinno zostać dostarczone  
do nas minimum 7 dni przed początkiem kolejnego okresu rozliczeniowego.

Pamiętaj!

W n-serwisie dla firm
W zakładce „Status polisy” znajdziesz  
dane naszego przedstawiciela i adres e-mail.

•  Jeżeli twoja firma zalega z płatnością, otrzymasz od nas informację o braku wpłaty. Wskażemy w niej termin, do którego płatność powinna zostać 
uregulowana. Skontaktujemy się z Tobą listownie lub elektronicznie – w zależności od formy kontaktu wskazanej we wniosku o zawarcie umowy. 

• Jeżeli należność nie zostanie uregulowana do daty wskazanej w piśmie od nas, będziemy zmuszeni zamknąć polisę.

Kontaktując się z naszą infolinią 
Pod numerem telefonu 801 203 040  
lub 22 522 71 24.
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8. Jak wygląda proces rocznicowy?

 
 
 

 

1 2 3 4 5

90-120 dni przed datą rocznicy, 
na adres e-mail wskazany  
do kontaktu, wyślemy  
prośbę o podanie liczby  
pracowników uprawnionych  
do ubezpieczenia. 

 
Przesyłasz liczbę  
pracowników
w e-mailu  
zwrotnym.

Przygotowujemy propozycję 
rocznicową.
Przekażemy ją:
•  przez naszego przedstawiciela 

lub
•  e-mailem z adresu:  

rocznice.grupowe@nn.pl

 
Możesz zmienić zakres  
ubezpieczenia.  
W tym celu skontaktuj się  
z naszym przedstawicielem/
pośrednikiem.

 
Po odesłaniu do nas  
podpisanej oferty,  
tradycyjną pocztą prześlemy   
Ubezpieczającemu  
dokumenty rocznicowe.

Jeżeli nie otrzymamy podpisanej propozycji rocznicowej, od daty rocznicy 
obowiązywać będą warunki przedstawione w przesłanej ofercie. 

Jeżeli podpisaną propozycję rocznicową odeślesz po dacie rocznicy, 
zmiany będziemy mogli wprowadzić dopiero od najbliższego okresu 
rozliczeniowego.

Pamiętaj!
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