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Opłacanie Składki ochronnej ze środków zgromadzonych 
na Rachunku inwestycyjnym/Rezygnacja z opłacania 
Składki ochronnej ze środków zgromadzonych na 
Rachunku inwestycyjnym

Właściciel polisy (osoba opłacająca składkę)

Nazwisko/Nazwa 

Imiona 

PESEL/NIP    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).

*C046*

Polisa nr

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

Strona 1 z 1

Ważne informacje dotyczące wypłaty
•  Nationale-Nederlanden sprzeda Jednostki uczestnictwa z każdego Funduszu proporcjonalnie do łącznej wartości Jednostek uczestnictwa 

zarejestrowanych na Rachunku inwestycyjnym.
•  Wypłata podlega opodatkowaniu zgodnie z niżej przytoczonymi przepisami:

• osoby fizyczne: w przypadku ubezpieczeń związanych z funduszami kapitałowymi w rozumieniu art. 5a pkt 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. 
o podatku dochodowym od osób fizycznych dochód uzyskany z tytułu inwestowania składki ubezpieczeniowej, podlega opodatkowaniu 19% 
zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochodem tym jest różnica między wypłaconą kwotą świadczenia a sumą składek 
wpłaconych do zakładu ubezpieczeń, które zostały przekazane na fundusz kapitałowy. Podatek zostanie pobrany przez Nationale-Nederlanden 
przed dokonaniem wypłaty, stosownie do art. 41 ust. 4 w związku z art. 30a ust. 1 pkt 5.

•  osoby prawne: opodatkowanie reguluje art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 

Wnioskowana zmiana
Ważne informacje dotyczące wypłaty
n  n  Opłacanie Składki ochronnej ze środków z Rachunku inwestycyjnego jest możliwe:

•  jeżeli Składka jest opłacana w formie innej niż polecenie zapłaty,
 Opłacanie Regularnej składki inwestycyjnej, regularnej składki IKE oraz regularnej składki IKZE nie jest wymagalne w tym czasie.

n  n  Zmiana terminowa (do kiedy ma obowiązywać)   nn Zmiana bezterminowa

      (do momentu, w którym kwota otrzymana po umorzeniu Jednostek 
        uczestnictwa będzie niewystarczająca do pokrycia Składki ochronnej).

n  n  Rezygnacja z opłacania Składki ochronnej ze środków z Rachunku inwestycyjnego
 
 Od kiedy zmiana ma obowiązywać: 
      m   m    r   r   r   r

Data 

Właściciel polisy
Imię i nazwisko (czytelny podpis)

Podpis

Data 

Przedstawiciel
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.
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