
1. Przygotowanie do spotkania
Pobierz z aplikacji NNonline Potwierdzenie złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia (Hard Copy). 
Numer dokumentu będzie potrzebny do spisania wniosku.

2. Umówienie spotkania
Zaproś klienta na spotkanie zdalne. Wykorzystaj telefon lub jeden z dostępnych komunikatorów online.

A. upewnij się, że klient:  
• jest obywatelem polskim lub Unii Europejskiej 
• ma miejsce zamieszkania w Polsce 
• nie jest PEP

Proces
sprzedaży zdalnej

w kilku krokach
dla polis indywidualnych

B. uzyskaj zgodę klienta na zawarcie umowy 
ubezpieczenia drogą elektroniczną (telefonicznie, 
poprzez email lub internet)

A. wykonaj  
Analizę Potrzeb

3. Przedstawienie oferty
Wykorzystując aplikację NNonline oraz dowolny komunikator:

C. uzyskaj od klienta akceptację oferty  
 i przejdź do spisania wniosku

B. przedstaw klientowi ofertę  
z wyłączeniem produktów:  
• Rachunek dodatkowy 
• Twoja Bezpieczna Przyszłość 
• Zostańmy Razem

4. Spisanie wniosku
Wypełnij wniosek w aplikacji NNonline i zaznacz w sekcji „Pytania dodatkowe”, że spisany jest „zdalnie”. 
Wpisz numer Potwierdzenia złożenia wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia i wyślij wniosek.

Materiał do użytku wewnętrznego
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5. Przekazanie oświadczeń do wniosku (Hard Copy)
Ubezpieczony = Ubezpieczający
Kient otrzyma email z aplikacji NNonline, potwierdzający złożenie wniosku, z podsumowaniem danych 
zawartych we wniosku wraz z dokumentem Potwierdzenie zdalnego złożenia wniosku o zawarcie umowy 
ubezpieczenia. 
 
Poinformuj klienta, aby:

A. zapoznał się  
z otrzymanym dokumentem 
potwierdzającym zdalne  
zawarcie umowy 
ubezpieczenia

B. za pomocą opcji „prześlij  
dalej” wysłał otrzymaną wiadomość 
email na adres undskany@nn.pl 
potwierdzając tym samym  
zgodność danych i oświadczeń

C. dołączył skan lub zdjęcie dwóch 
dokumemtów:  
1)  potwierdzającego tożsamość oraz  
2)  zawierającego dane osobowe  

(np. prawo jazdy, paszport)

Skany dokumentów weryfikujących tożsamość, klient może wysłać również za pomocą formularza 
kontaktowego na stronie www.nnlife.pl/zycie. W przypadku, gdy klient nie otrzyma wiadomości email  
z aplikacji NNonline, wyślij taką informację na adres dok@nn.pl. 

Ubezpieczony to nie Ubezpieczający
i zawsze, gdy jest współubezpieczony/prawny opiekun dziecka 
 
Do wszystkich ubezpieczonych/współubezpieczonych/prawnego opiekuna współubezpieczonego 
dziecka wyślij wiadomość, przygotowaną przez NNLife TUnŻiR. Do wiadomości email dołącz dokument 
Potwierdzenie zdalnego złożenia wniosku o objęcie ochroną ubezpieczeniową.  
 
Pamiętaj, że w celu dopełnienia formalności, wszystkie strony umowy: ubezpieczający, ubezpieczony, 
współubezpieczony, prawny opiekun współubezpieczonego dziecka, są zobowiązane do przesłania 
Potwierdzenia zdalnego złożenia wniosku o objęcie ochroną ubezpieczeniową. 
 
Poinformuj klienta, aby:

wszystkie ww. strony umowy za pomocą opcji „prześlij dalej” wysłały otrzymaną wiadomość na adres 
undskany@nn.pl wraz z załączonym dokumentem – Potwierdzeniem zdalnego złożenia wniosku o objęcie 
ochroną ubezpieczeniową.

6. Opłacenie pierwszej składki
Poinformuj klienta o konieczności opłacenia pierwszej składki.

Wzory dokumentów do obsługi zdalnego procesu sprzedaży dostępne są w aplikacji NNonline w zakładce „Pliki i formularze”.  
Wszelkie szczegółowe informacje zawarte są w Procedurze Zasady sprzedaży zdalnej.
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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. S
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