
Dlaczego tak 
ważna jest Ankieta 
Adekwatności?

•  Prawidłowe wypełnienie Ankiety Adekwatności jest niezwykle istotnym  
    elementem procesu dystrybucji ubezpieczeń o charakterze inwestycyjnym. 

•  Pozwala poznać potrzeby i oczekiwania klienta, jego wiedzę,  
    doświadczenia w dziedzinie ubezpieczeń, możliwości finansowe i profil  
    inwestycyjny, skłonność do podejmowania ryzyka inwestycyjnego. 
 
•  Wynikiem Ankiety Adekwatności jest rekomendacja umowy ubezpieczenia  
    na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) lub  
    ostrzeżenie o nieadekwatności takiej umowy.

Badanie adekwatności produktu powinno być przeprowadzone przed 
zaoferowaniem klientowi umowy ubezpieczenia z UFK, jeśli klient wskazuje 
potrzebę posiadania takiej umowy. 

Badanie adekwatności produktu przeprowadzane jest: 

•  w przypadku wnioskowania o nową umowę podstawową z umową  
    dodatkową z UFK – Rachunek dodatkowy oraz 

•  w przypadku dokupienia do istniejącej umowy podstawowej umowy  
    dodatkowej z UFK – Rachunek dodatkowy (nie wcześniej niż 30 dni  
    przed rocznicą). 

Kiedy wypełniamy Ankietę Adekwatności? 

Co warto zapamiętać?

Materiał do użytku wewnętrznego



•  Rzetelnie przeprowadzony proces badania adekwatności produktu z UFK      
    pozwala na właściwy dobór oferty, dostosowanej do potrzeb i możliwości  
    klienta. 
 
•  Klient ma przeświadczenie, że została mu zaproponowana umowa,   
    która uwzględnia jego oczekiwania, wiedzę, doświadczenie w dziedzinie  
    ubezpieczeń, możliwości finansowe, profil inwestycyjny oraz skłonność  
    do podejmowania ryzyka inwestycyjnego. 
 
•  Zwiększenie świadomości klienta, co do rodzaju i konstrukcji umowy,  
    którą zawiera.  

•  Świadomość klienta, odnośnie zawartej umowy oraz zasad działania  
    produktu. Wiedza klienta na temat inwestowania swoich pieniędzy –  
    bardziej lub mniej ryzykownie.

•  Pewność, że klientowi została przedstawiona właściwa oferta,  
    dostosowana do jego potrzeb i możliwości. 

•  Poczucie, że proces sprzedaży ubezpieczeń został przeprowadzony  
    w sposób profesjonalny. 

•  Budowanie lojalności klienta na kolejne lata współpracy i tworzenie  
    szansy na zakup kolejnych umów ubezpieczenia. 

•  Satysfakcja klienta i możliwość pozyskania poleceń.

•  Zakres Ankiety Adekwatności zgodny jest z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 lutego 2016 roku  
    w sprawie minimalnego zakresu danych zamieszczanych w ankiecie dotyczącej potrzeb ubezpieczającego lub  
    ubezpieczonego (Dz.U. z 2016 r. poz. 167). 

•  Więcej informacji o znaczeniu Ankiety Adekwatności w procesie dystrybucji umów z ubezpieczeniowymi  
    funduszami kapitałowymi dostępnych jest na stronie Komisji Nadzoru Finansowego pod adresem www.knf.gov.pl.

Ważne informacje

Korzyści dla agenta 

Korzyści dla klienta
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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. 

https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty?articleId=66546&p_id=18



