
Umów się z naszym przedstawicielem na rozmowę 
telefoniczną lub przez komunikator internetowy, w dogodnym dla Ciebie terminie. 

W trakcie tej rozmowy nasz przedstawiciel: 
•   pomoże Ci wybrać ubezpieczenie, jakiego teraz potrzebujesz,

•   prześle podsumowanie Twoich potrzeb i ofertę ubezpieczenia na Twój adres e-mail,

•   wypełni wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia w systemie NNLife TUnŻiR, a jego podsumowanie 
zostanie przesłane automatycznie na Twój adres e-mail.

Sprawdź otrzymane dokumenty i potwierdź chęć zawarcia umowy 
•   korespondencję od nas otrzymasz z adresu Witamy@nn.pl;

•   zrób skan lub zdjęcie dwóch dokumentów weryfikujących Twoją tożsamość (dowód osobisty  
i paszport, prawo jazdy lub potwierdzenie przelewu składki z Twojego rachunku bankowego);

•   użyj opcji „prześlij dalej” i wyślij otrzymaną od NNLife TUnŻiR wiadomość wraz z załączonym 
„Potwierdzeniem zdalnego złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia” oraz kopią 
dokumentów weryfikujących Twoją tożsamość na adres undskany@nn.pl;

•  opłać pierwszą składkę.

     

      

Informacja dla klienta

Zdalne zawarcie umowy 
ubezpieczenia
W NNLife TUnŻiR możesz dopasować i kupić ubezpieczenie bez wychodzenia z domu. 

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Naszą politykę prywatności znajdziesz na www.nnlife.pl/zycie.

NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo), ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa, zarejestrowane 
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr. KRS 0000028131; NIP 526-030-50-06; wysokość kapitału zakładowego: 
21.490.000,00 złotych, wpłacony w całości, działające na podstawie zezwolenia Ministra Finansów z dnia 30 października 1990 roku. 
NNLife TUnŻiR S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 
NNLife TUnŻiR S.A. jest spółką z Grupy NN. 

Zwróć uwagę 
Ten materiał marketingowy ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. W ramach zdalnego procesu sprzedaży oferowane 
są jedynie wybrane umowy ubezpieczenia. Więcej szczegółów dostępnych u przedstawiciela NNLife TUnŻiR. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia należy 
zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia oferowanego produktu, dostępnymi też na www.nnlife.pl/zycie, a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi: ograniczeń  
i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa, warunkami wypłaty i naliczania świadczenia ubezpieczeniowego oraz wysokością opłat i limitów.  
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