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Zawieszenie opłacania składek/Skrócenie okresu 
zawieszenia opłacania składek

Ubezpieczający/Właściciel polisy (osoba opłacająca składkę)

Nazwisko 

Imiona 

PESEL    Dokument tożsamości Seria/nr 

 Dane niezbędne do pełnej obsługi Umowy, w tym zarządzania polisą on-line
 Nr telefonu 

 komórkowego1           
 E-mail                                
 1 Na podany powyżej numer telefonu komórkowego zostanie przesłane hasło, które umożliwi samodzielne zarządzanie polisą przez Internet (szczegóły na www.nn.pl).

Ubezpieczony (należy wypełnić, gdy Ubezpieczony jest inną osobą niż Ubezpieczający/Właściciel polisy)

Nazwisko 

Imiona 

PESEL    

nn Zawieszenie opłacania składek – dotyczy PUL0, PUL2, ULR0, ULR1, ULN1, FIR0, FIR1, REN1, TUL0, ULM0, ULM1, ULM3, ULM4, ULM5:
•  najwcześniej po 2 latach trwania umowy i po opłaceniu składek należnych za 2 lata polisowe (w przypadku ULN1, ULM0, ULM1, ULM3, ULM4, ULM5, 

– po 3 latach),
• jeżeli składki są opłacane na bieżąco,
•  maksymalnie 12 miesięcy, (w przypadku REN1, ULM0, ULM1, ULM3, ULM4, ULM5 maksymalnie 6 miesięcy – w przypadku składki rocznej po 

zmianie częstotliwości na półroczną, kwartalną lub miesięczną),
• zawieszeniu ulega również regularna składka IKE oraz IKZE (w okresie zawieszenia możliwe jest wpłacanie nieregularnych składek IKE oraz IKZE,  

nie wcześniej niż 5 lat od daty rozpoczęcia ostatniego zawieszenia).

Ponadto w przypadku umowy TUL0:
• oznacza brak obowiązku opłacania Składki inwestycyjnej, należna wysokość Składki jest równa Składce ochronnej,
•  istnieje możliwość dokonania wpłat Składki lokacyjnej.

Okres zawieszenia:  miesięcy

Od kiedy zmiana ma obowiązywać: 
              m  m  r  r  r  r 

nn Skrócenie okresu zawieszenia opłacania składek – dotyczy PUL0, PUL2 praz ULR0, ULR1, ULN1, FIR0, FIR1, REN1, TUL0, ULM0, ULM1, ULM3, ULM4, ULM5.

Skrócenie okresu zawieszenia opłacania składek całkowitych (w tym regularnej składki IKE) następuje zgodnie z terminem płatności składki.
Dla umowy TUL0:
Do zrealizowania wniosku o skrócenie okresu zawieszenia opłacania składek, niezbędne jest wpłacenie Składki w kwocie obowiązującej bezpośrednio 
przed rozpoczęciem okresu zawieszenia.

Od kiedy zmiana ma obowiązywać: 
              m  m  r  r  r  r 

Szczególne zawieszenie opłacania składek – dotyczy umowy, ULM5:
• można z niego skorzystać jeden raz w ciągu trwania Umowy, 
• wniosek należy złożyć w ciągu 12 miesięcy od Utraty pracy maksymalnie 6 miesięcy,
• należy dołączyć następujące dokumenty: 

•  kopię urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 
• dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na czas nieokreślony lub kontraktu menedżerskiego, a w przypadku 

Właściciela polisy prowadzącego działalność gospodarczą – zaświad czenie o wykreśleniu tej działalności z właściwej ewidencji działalności 
gospodarczej albo uprawomoc nione postanowienie sądu o ogłoszeniu upadłości lub oddalające wniosek o ogłoszenie upadłości.
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Polisa nr

Prosimy zaznaczyć wybraną zmianę znakiem „X” i wypełnić wniosek drukowanymi literami.

Data 

Ubezpieczający/Właściciel polisy
Imię i nazwisko (czytelny podpis)

Podpis

Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl;
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131,
NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy – 59 460 000 zł, wpłacony w całości.


9.0.0.2.20101008.2.720808
	Text: 
	Check_Box: Off



