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Wniosek dotyczący wypowiedzenia  
Umowy dodatkowej/Pakietu

Ubezpieczający/Właściciel polisy (osoba opłacająca składkę)

Nazwisko/Nazwa 

Imię 

PESEL      Data urodzenia   Uzupełnić tylko jeśli  
Ubezpieczający nie posiada  
numeru PESEL.

Dokument tożsamości Seria/Nr       Termin ważności dokumentu  

Państwo urodzenia    Obywatelstwo 

Adres zamieszkania/Adres siedziby firmy
Ulica 

Nr domu    Nr mieszkania    Kod pocztowy  

Miejscowość 

Państwo  

NIP      

 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 

Imię 

PESEL  

Oświadczenie Właściciela polisy:
Oświadczam, że uzyskałem zgodę Ubezpieczonego na wprowadzenie tej zmiany w Umowie. 
nn Wypowiedzenie umowy dodatkowej 
nn Wypowiedzenie Pakietu

Kod umowy dodatkowej Pełna nazwa umowy dodatkowej/Pakietu

Nowa składka do zapłaty   zł
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*D001*

Polisa nr

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

2 W przypadku braku dyspozycji dokonamy z automatu zwrotu środków na konto, z którego wpłynęły składki.
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Data 

Ubezpieczający/Właściciel polisy
Imię i nazwisko (czytelny podpis)

Podpis

Przedstawiciel
Podpis  

Data 
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Dane dotyczące nierozliczonej składki

Prosimy zaznaczyć właściwą opcję:

Uwaga: Jeśli nazwa właściciela nie zostanie uzupełniona, Nationale-Nederlanden uzna, że właścicielem rachunku jest osoba występująca z wnioskiem.

nn Przelew na rachunek bankowy2

Nr rachunku 

Nazwa Banku   

Dane właściciela rachunku (proszę wypełnić jeśli właścicielem rachunku jest inna osoba niż występująca z wnioskiem)

Nazwisko/Nazwa   

Imię   

Państwo zamieszkania/Państwo siedziby firmy 

Dane dodatkowe do wypłat w obcej walucie:

Nazwa Banku   

Adres Banku   

Kod BIC (SWIFT)    Waluta 

nn Przeksięgowanie na polisę/wniosek numer 

 nn na poczet przyszłych składek regularnych
 nn na poczet składki dodatkowej
 nn na poczet składki lokacyjnej

 nn na poczet nieregularnej składki IKE
 nn na poczet nieregularnej składki IKZE

Oświadczenie
Oświadczenie Przedstawiciela
n  n  Potwierdzam, że przeprowadziłam/em weryfikację tożsamości osoby składającej wniosek oraz że dane we wniosku są zgodne z dokumentem 

potwierdzającym tożsamość osoby składającej wniosek.

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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