
1. Przygotowanie do spotkania
Pobierz z aplikacji NNonline „Potwierdzenie złożenia wniosku” (Hard Copy). Numer dokumentu 
będzie potrzebny do spisania wniosku. Pobierz też wzór wiadomości email, który prześlesz klientowi.

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

3. Przedstawienie oferty
Wykorzystując aplikację NNonline oraz dowolny komunikator:

Proces sprzedaży zdalnej  
Każdy Ważny
Proces zawarcia umowy zdalnej w 4 krokach  
z ubezpieczonym/współubezpieczonym 

A. wykonaj Analizę Potrzeb 
w aplikacji NNonline

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

B. przedstaw umowę 
Każdy Ważny

4. Spisanie wniosku

A. wypełnij wniosek  
w aplikacji NNonline  
i zaznacz, że spisany 
jest „zdalnie”. Wpisz  
numer „Potwierdzenia 
zdalnego złożenia 
wniosku” (Hard Copy).

B. przygotuj email do 
klienta, wykorzystując 
wzór wiadomości 
opracowanej przez 
NNLife TUnŻiR oraz 
dołącz „Potwierdzenie 
zdalnego złożenia wniosku 
o zawarcie umowy 
ubezpieczenia”.

C. W tytule oraz  
w temacie wiadomości 
email wpisz numer 
indywidualnego 
wniosku  
ubezpieczeniowego.

D. Poinformuj klienta, 
aby za pomocą 
opcji „prześlij dalej” 
otrzymany od Ciebie 
email, wysłał na adres  
undskany@nn.pl

Materiał do użytku wewnętrznego
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Proces sprzedaży zdalnej  
Każdy Ważny – kolejne  
kroki
Finalizacja procesu sprzedaży zdalnej  
z ubezpieczającym/firmą

1.  Otwórz wzór wiadomości email, przygotowany przez NNLife TUnŻiR dla ubezpieczającego/firmy, który  
po uzupełnieniu prześlesz do osoby reprezentującej ubezpieczającego/firmę.

2. Uzupełnij treść wiadomości we wskazanych miejscach.

3.  W tytule oraz w temacie wiadomości email wpisz numer zbiorowy przypisany firmie (bill control) oraz 
nazwę firmy. 

4.  Do wiadomości email dołącz przygotowane przez NNLife TUnŻiR „Potwierdzenie zdalnego złożenia 
wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia” dla ubezpieczającego/firmy.  

5. Przygotowany email wyślij na adres osoby reprezentującej ubezpieczającego/firmę.

6.  Poinformuj osobę/osoby reprezentującą ubezpieczającego/firmę, aby za pomocą opcji „prześlij dalej” 
przesłała otrzymany od Ciebie email wraz ze scanem swojego dokumentu tożsamości (obie strony)  
na adres undskany@nn.pl.

Podsumowanie nowości w procesie sprzedaży zdalnej 
Każdy Ważny

Oświadczenia dla  
ubezpieczającego/firmy,  
ubezpieczonego  
i współubezpieczonych  
składane są w formie  
wiadomości email

W procesie sprzedaży 
zdalnej niezbędna jest kopia 
dokumentu tożsamości 
ubezpieczającego

Proces opiera się na  
rezygnacji z przesyłania  
Potwierdzenia złożenia  
wniosku o zawarcie umowy  
ubezpieczenia (Hard Copy)  
w formie papierowej
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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. 

Wszelkie szczegółowe informacje zawarte są w Procedurze Zasady sprzedaży zdalnej z dnia 26.03.2020.

Materiał do użytku wewnętrznego

Dla ubezpieczającego/firmy obowiązuje jedno zbiorcze „Potwierdzenie zdalnego złożenia wniosku  
o zawarcie umowy ubezpieczenia”
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