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Wniosek o zmianę alokacji Składki dodatkowej  
i Składki lokacyjnej „Inwestycje Portfelowe”

Właściciel polisy
 
Nazwisko                                 
Imię                                 
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).
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     Imię i nazwisko Przedstawiciela       Nr Przedstawiciela       Nr Oddziału     

 

   Nr Klienta u Dystrybutora  

Polisa nr

Ważne informacje
Właściciel polisy wskazuje podział Składki dodatkowej oraz Składki lokacyjnej pomiędzy Fundusze przed wpłatą tej składki. Przy braku takiej informacji 
przed Dniem rejestracji wpłaty Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. dokona Alokacji w Fundusze zgodnie z wcześniej ustalonym 
podziałem Składki (dla Składki dodatkowej) i Składki lokacyjnej. 

Podział Składki dodatkowej pomiędzy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (Fundusze)
Nr Nazwa Funduszu Podział

Fundusze niskiego ryzyka

BS06 UFK Portfel Oszczędnościowy  %
Fundusze średniego ryzyka

BS02 UFK Portfel Stabilny  %
BS03 UFK Portfel Globalny  %
Tabela Podział składki dodatkowej przedstawia wszystkie fundusze zaoferowane przez Nationale-Nederlanden w ramach tego produktu. Dla tej umowy ubezpieczenia dostępne są jedynie te fundusze, 
które opisano w przekazanym Opisie funduszy.

Podział Składki lokacyjnej pomiędzy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (Fundusze)
Nr Nazwa Funduszu Podział

Fundusze niskiego ryzyka

BS06 UFK Portfel Oszczędnościowy  %
Fundusze średniego ryzyka

BS02 UFK Portfel Stabilny  %
BS03 UFK Portfel Globalny  %
Rachunek lokacyjny do opłacania Składek lokacyjnych jest dostępny w ramach umów zawartych począwszy od 11.07.2016 oraz zawartych przed 11.07.2016 r. dla których warunki umowy zostały 
zmienione porozumieniem do umowy.  

Tabela Podział składki lokacyjnej przedstawia wszystkie fundusze zaoferowane przez Nationale-Nederlanden w ramach tego produktu. Dla tej umowy ubezpieczenia dostępne są jedynie te fundusze, 
które opisano w przekazanym Opisie funduszy

Wypełnij formularz drukowanymi literami. Możesz to zrobić elektronicznie przed wydrukowaniem i podpisaniem.
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Właściciel polisy
Podpis  

Przedstawiciel
Podpis  

Data  Data 
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Rozumiem że:

-  Nationale-Nederlanden zachęca do wykonania ankiety profilu inwestycyjnego przynajmniej raz w roku, 

-  jeżeli profil inwestycyjny został wykonany ponad rok temu, wymaga zaktualizowania – w przeciwnym wypadku sprawdzenie  
przez Nationale-Nederlanden dopasowania funduszy do poziomu ryzyka, który jest akceptowalny dla Klienta może okazać się niewłaściwe,  
jeśli będzie oparte na nieaktualnym profilu inwestycyjnym, 

- zmiany na umowie: przeniesienie jednostek funduszu i zmiany alokacji składki można szybko zlecić przez Moje NN,

-  ankietę profilu inwestycyjnego można w łatwy i szybki sposób wykonać w każdym momencie na swoim koncie w serwisie online  
Nationale-Nederlanden (Moje NN),

-  w tym celu należy wybrać przycisk „Zaloguj się” w prawym górnym roku na stronie nn.pl (w tym samym miejscu Klient, który nie posiada jeszcze 
konta w Moje NN może je aktywować), 

-  ankieta profilu inwestycyjnego znajduje się przy umowie ubezpieczenia inwestycyjnego na życie „Inwestycje Portfelowe”, w zakładce „Moje umowy”, 

-  po zatwierdzeniu ankiety, jej wynik Nationale-Nederlanden będzie stosować do wszystkich produktów Klienta z elementem inwestycyjnym.

Rozumiem, że wybór i zmiana Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych powinny być zgodne z poziomem ryzyka inwestycyjnego, który wynika z profilu 
inwestycyjnego określonego na podstawie mojej Analizy Profilu Inwestycyjnego. Jeżeli wybrane przeze mnie fundusze mają wyższy poziom ryzyka, niż 
wynikałoby to z mojego profilu, to oświadczam, że chcę inwestować w te fundusze. 

Jestem świadoma/świadomy, że Nationale-Nederlanden nie będzie mogło sprawdzić dopasowania funduszy do akceptowalnego dla mnie poziomu ryzyka, 
jeśli w momencie zatwierdzania tego zlecenia, nie będzie dysponować zaakceptowaną przez pracowników Nationale-Nederlanden ankietą mojego profilu 
inwestycyjnego. 

Dyspozycja wskazana w niniejszym formularzu będzie realizowana pod warunkiem, że wybrane w dyspozycji Fundusze są objęte Twoją umową.  
W przeciwnym razie Twoja dyspozycja będzie odrzucona. Dotyczy umów ubezpieczenia, do których wnioski o zawarcie umowy zostały złożone począwszy 
od 1 kwietnia 2021 r.: jeśli możliwe będzie podpisanie aneksu do umowy ubezpieczenia otrzymasz od nas odpowiednie dokumenty do wypełnienia.

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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