
Sprawdź poprawność danych osobowych i teleadresowych.

1.    Pełna i oficjalna forma imienia. 

2.   W polu Imię wprowadź tylko jedno imię klienta. 

3.   Jeśli klient nie posiada numeru PESEL postępuj zgodnie z poniższym wzorem:

Złota zasada!
Po wystawieniu wniosku dane wprowadzone do NNonline zostaną wysłane  
nie tylko do systemów NNLife TUnŻiR, ale również do ubezpieczającego.

Co warto wiedzieć i zapamiętać przed wysłaniem 
wniosku?

Adres do korespondencji

Numer domu Numer mieszkaniaUlica Miejscowość

Imię  Drugie Imię  Płeć Nazwisko

Mężczyzna Kobieta Jan Nowak

34 POLSKA

Kraj urodzeniaMiejscowość urodzenia      PESEL               Inny numer identyfikacyjny

06.06.1985

Data urodzenia

Dane osobowe

Seria i numer wskazanego dokumentu tożsamości Typ dokumentu tożsamości

paszport

Data ważności wskazanego dokumentu tożsamości 

Wiek

Nazwisko i adres lekarza leczącego obecnie lub adres placówki medycznej sprawującej opiekę zdrowotną lub wykonującej badania okresowe

Nazwisko i adres lekarza leczącego obecnie lub adres placówki medycznej sprawującej opiekę zdrowotną lub wykonującej badania okresowe

Numer konta bankowego

Numer konta lub adres Ubezpieczającego - w przypadku konieczności ewentualnego zwrotu

Adres korespondencyjny

Numer konta bankowego

Adres korespondencyjny

Inny

PL56967400064477509235961903

Imię  Płeć Nazwisko

Mężczyzna Kobieta

Opis podziału świadczenia

      PESEL            Inny numer identyfikacyjny Data urodzenia

Udział %Stopień pokrewieństwa

Nie wybrano

Osoba fizyczna Osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Informacje dodatkowe

Roczny dochód bru�o Roczny dochód bru�o przypadający na osobę w gospodarstwie domowym

Niniejszym oświadczam, że:

Kraj rezydencji podatkowej Numer identyfikacji podatkowej (nr TIN)

0 / 11 999

Nie wybrano

PLN PLN

Źródło pochodzenia
środków

Powodu braku nu
TIN nie został

ADR 5430987

DąbkiDąbki

Adres do korespondencji

Numer domu Numer mieszkaniaUlica

182Wierzbowa 14

Dochód rodziców
Dochód małżonka
Renta rodzinna
Stypendium
Renta, emerytura
Inne

1

2 3

121

%

4.   Numer telefonu:
•  krajowy numer stacjonarny powinien składać się z numeru kierunkowego np. 22 i numeru klienta, np. 225235070;
•  krajowy numer komórkowy powinien składać się tylko z numeru klienta, bez żadnych dodatkowych zer i prefiksów, 
   np. 518123123;

•  zagraniczny numer telefonu musi być poprzedzony dwoma zerami 00 oraz numerem kierunkowym kraju, np. 44,  
    a na końcu numer właściwy klienta, np. 0044325478963.

Jak sprawnie  
wprowadzić wniosek  
w NNonline

Materiał do użytku wewnętrznego
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7.    Uposażeni: 
•  wskazanie uposażonych pozwala na przyspieszenie procesu wypłaty świadczenia; 
•  ważne, aby zostali oni wskazani zgodnie z ich kompletnymi i poprawnymi danymi.

8.   Numer konta bankowego:
prawidłowy format danych w polu Numer konta bankowego to: 
PL – symbol kraju, w którym konto jest dostępne + cyfry konta bankowego (26 znaków). 

•  jeżeli klient mieszka w małej miejscowości, gdzie ulica i nazwa miejscowości są takie same, należy wpisać jak poniżej:

6.   Adres email klienta:
•  pamiętaj, sprawdź wielokrotnie adres email klienta – z uwagi na możliwość tworzenia własnych domen i ogromnej  
   dowolności w nazewnictwie, NNonline nie ma możliwości walidacji adresów mailowych; 
•  na adres email klienta wysyłane są wszelkie informacje od Towarzystwa, w tym m.in. polisa.

Ważne
Liczba znaków przeznaczonych na nazwę ulicy, numer domu oraz numer mieszkania wynosi 30. W sytuacji, gdy limit 
ten zostanie przekroczony, wyświetli się komunikat.

Ważne
W polu Opis podziału świadczenia musi znaleźć się opis np. „do wysokości niespłaconego kredytu” a nie wskazanie 
udziału procentowego; do tego służy pole Udział %.
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TIN nie został
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Dochód małżonka
Renta rodzinna
Stypendium
Renta, emerytura
Inne

1

2 3

121

%

5.   Adres do korespondencji:
•  adres klienta wprowadzamy w komórkach do tego przeznaczonych – Numeru domu nie umieszczamy w polu Ulica:



Jeśli klient w ankiecie medycznej wskaże, że:
•  choruje przewlekle (np. cukrzyca, astma, nadciśnienie tętnicze, choroby tarczycy); 
•  jest po przebyciu groźnej choroby (np. nowotwór, udar); 
•  przeszedł zabieg operacyjny lub usuwanie zmiany skórnej;
•  uległ w przeszłości wypadkowi, który wymaga długotrwałego leczenia i/lub rehabilitacji;
pamiętaj o wypełnieniu dokładnie ankiety medycznej oraz poinformuj  
klienta o konieczności dostarczenia dokumentacji medycznej.  
 
Co to jest dokumentacja medyczna?
•  Ostatnie wyniki badań (nie starsze niż 2 lata).
•  Wypisy ze szpitala.
•  Kopia wyniku badania histopatologicznego.
•  Zaświadczenie o zakończeniu leczenia.

Przydatne informacje

Ankieta medyczna

Pamiętaj, aby został podany roczny dochód brutto (więcej w załączniku Przydatne informacje). 

Dla umów z wartością wykupu niezbędne jest podanie kraju rezydencji podatkowej oraz numeru identyfikacji 
podatkowej – należy zwracać szczególną uwagę, jeśli ubezpieczający podaje zagraniczne dane kontaktowe.

Wpisz dane placówki medycznej (więcej w załączniku Przydatne informacje).

Przygotuj klienta do rozmowy o jego stanie zdrowia – jeśli klient mówi „nie pamiętam”, warto spotkać się ponownie,  
po odpowiednim przygotowaniu się przez klienta do wypełnienia wniosku.

Im więcej podasz szczegółów w kwestionariuszu medycznym, tym szybsza i dokładniejsza będzie ocena  
medyczna wniosku. Z tego powodu tak ważne jest, aby odpowiedzi na pytania dodatkowe były wyczerpujące. 
Postępuj zgodnie z przykładem:

Prosimy o podanie rozpoznania, daty i czasu trwania choroby, stopnia powrotu do zdrowia oraz nazwy 
przyjmowanych leków.  
„Insulinooporność, zdiagnozowana w kwietniu 2016 roku. Leczenie farmakologiczne – leki Metformax 500,  
dawkowanie 3 x dziennie po 1 tabl. Dodatkowo dieta oraz wysiłek fizyczny – basen 3 razy w tygodniu. Brak  
komplikacji. Dawkowanie nie uległo zmianie do daty rozpoznania. Karta leczenia zostanie wysłana razem  
z Hard Copy.” 

 
Po wysłaniu wniosku, odeślij jak najszybciej Hard Copy (potwierdzenie wniosku), wraz z przygotowanymi przez 
klienta dokumentami np. kopią dokumentów medycznych.
W przypadku wysłania zdjęcia dokumentów upewnij się:

a)  czy zdjęcie jest wyraźne i zawiera wszystkie dane z dokumentu;
b)  czy zdjęcie wykonane jest w pozycji pionowej; 
c)  w przypadku większej ilości dokumentacji medycznej utwórz jeden plik z zeskanowanych dokumentów.
 
 
 
 

Dokument Hard Copy (potwierdzenie wniosku) wysyłaj zawsze na adres: undskany@nn.pl, o ile suma  
ubezpieczenia umowy nie przekracza wartości 200 000 zł. Jeśli przekracza, należy wówczas wysłać dokument 
pocztą lub kurierem na adres: NNLife TUnŻiR S.A., ul. Przemysłowa 26, 00-450 Warszawa.

Ważne
Dla chorób przewlekłych dokumentacja medyczna nie powinna być starsza niż 2 lata. 

mailto:undskany%40nn.pl?subject=
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W przypadku braku stałego lekarza należy podać adres placówki medycznej wykonującej badania okresowe do pracy 
lub, w której klient zgłaszał problemy zdrowotne.

Placówka medyczna
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Wpisujemy adresy i nazwy placówek medycznych, z których klient korzysta, w sposób pozwalający 
na ich identyfikację. W przypadku korzystania z usług grupy prywatnych placówek medycznych 
można wpisać ich nazwę np. Lux Med, Enel-Med

Roczny dochód brutto

Wpisujemy roczny  
dochód brutto.

Jeżeli klient wskaże dochód 0 lub  
do 11 999 zł, w aplikacji pojawią  
się zakładki do rozwinięcia:  
roczny dochód brutto na osobę  
oraz źródło pochodzenia środków.

W przypadku niskiego dochodu lub jego braku należy podać roczny dochód brutto przypadający na osobę  
w gospodarstwie domowym oraz źródło pochodzenia tych środków:
•  w polu Roczny dochód brutto wpisujemy 0 zł.

Natomiast, gdy obliczamy roczny dochód brutto przypadający na osobę w gospodarstwie domowym, wpisujemy 
tylko ten dochód.

Orzeczenie ZUS o niepełnosprawności jest tylko dokumentem dodatkowym w dokumentacji medycznej,  
z uwagi na brak informacji o rozpoznaniu medycznym.

Ważne
Nie spisuj wniosku, gdy klient:
•  przed ukończeniem 40 roku życia przeszedł zawał, udar mózgu;
•  zakończył leczenie nowotworu w okresie ostatnich 12 miesięcy i jest w trakcie diagnostyki, która nie została 
    zakończona postawieniem rozpoznania medycznego;
•  jest w trakcie zwolnienia lekarskiego, bądź przebywa w szpitalu.
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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. 


