
Wypłata świadczenia następuje tylko wtedy, gdy wszystkie składki są opłacone.

Ważne

Materiał do użytku wewnętrznego

Nieopłacanie składki
Aby w pełni korzystać z ochrony wynikającej z umowy ubezpieczeniowej, należy regularnie opłacać składki. Czasem 
jednak okoliczności sprawiają, że nie jest to możliwe. Co wtedy? Co zrobić, gdy zmienia się sytuacja finansowa klienta,  
ale zależy mu na dalszej ochronie?

W NNLife TUnŻiR mamy kilka scenariuszy. 

Zmiana umowy na bezskładkową 

Zmiana umowy na bezskładkową wstrzymuje opłacanie składek, ale zapewnia ochronę ubezpieczeniową z obniżoną  
sumą ubezpieczenia. Z tej opcji można skorzystać tylko w przypadku umów z wartością wykupu. O zmianę umowy na  
bezskładkową można wnioskować, jeśli w umowie zostanie zachowana minimalna wartość sumy ubezpieczenia. Najczęściej 
jest ona podana w ogólnych lub szczególnych warunkach ubezpieczenia. Informację o minimalnej wartości ubezpieczenia 
można uzyskać także w Telefonicznym Centrum Informacji lub wysyłając zapytanie na adres dok@nn.pl. 

Obniżenie składki i sumy ubezpieczenia 

Minimalna wysokość składki i sumy ubezpieczenia zależy od umowy. Najczęściej są one zawarte w ogólnych lub  
szczegółowych warunkach ubezpieczenia. Jeśli się w nich nie pojawiają, informację o minimalnych wartościach można  
uzyskać, kontaktując się z Telefonicznym Centrum Informacji lub wysyłając zapytanie na adres dok@nn.pl. 

Przerwa w opłacaniu składek 

W NNLife TUnŻiR niektóre umowy (np. Gwarancja Jutra) posiadają opcję zawieszenia opłacania składek. W trakcie  
zawieszenia składek obowiązuje pełna ochrona ubezpieczeniowa. Aby zachować ją do końca trwania umowy, konieczne 
jest uzupełnienie zaległych składek po zakończeniu okresu zawieszenia. Zasady i dopuszczalny okres zawieszenia składek 
znajdują się w ogólnych warunkach ubezpieczenia. 

Zmiana częstotliwości opłacania składek 

W zależności od produktu składkę roczną można zastąpić płatnościami w ratach miesięcznych, kwartalnych lub półrocznych. 

Rezygnacja z wybranych umów dodatkowych 

Taka zmiana obniży składkę ubezpieczeniową, ale jednocześnie ograniczy zakres ochrony. 

Rezygnacja z indeksacji 

Indeksacja powoduje podwyższenie sumy ubezpieczenia, a tym samym zwiększenie składki. Ma to uchronić umowę przed 
skutkami inflacji. Z indeksacji można zrezygnować, zachowując niezmienioną sumę ubezpieczenia i wysokość składki. 

Automatyczne rozwiązanie umowy 

•   W umowach bez wartości wykupu, np. Na Życie, automatyczne rozwiązanie umowy spowodowane nieopłacaniem składek 
następuje po okresie prolongaty, jednak nie wcześniej niż po upływie 7 dni od daty otrzymania przez klienta wezwania  
do zapłaty zaległej składki.

•   W umowach z wartością wykupu, np. Gwarancja Jutra, klient otrzymuje wartość wykupu po potrąceniu wszystkich  
zaległych składek. 

Zanim nastąpi rozwiązanie umowy, skontaktujemy się z klientem listownie i wyślemy SMS z przypomnieniem o zaległej 
składce.
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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. 

Zwróć uwagę 
Ten materiał marketingowy ma wyłącznie charakter informacyjny i nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Umowa Gwarancja Jutra ma 
charakter długoterminowy z minimalnym 10-letnim okresem obowiązywania. Przed podjęciem decyzji o zawarciu umowy podstawowej Gwarancja Jutra lub 
Na Życie należy zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia tych produktów, a szczególnie z postanowieniami dotyczącymi ograniczeń i włączeń 
odpowiedzialności Towarzystwa, warunkami wypłaty i naliczania świadczenia, a także wysokością opłat i limitów, dostępnymi na www.nnlife.pl/zycie.  

Świadczenia z umowy 
Świadczenia z ww. umów ubezpieczenia nie podlegają egzekucji sadowej w trzech czwartych częściach tych świadczeń, za wyjątkiem egzekucji w celu 
zaspokojenia roszczeń alimentacyjnych, składki należnej zakładowi ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń osobowych i majątkowych oraz w przypadku 
egzekucji administracyjnej.

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny 
Wierzytelności, które wynikają z umowy ubezpieczenia są gwarantowane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny w zakresie, jaki określa ustawa  
z 22.05.2003 o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (w skrócie 
ustawa o UFG). Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny zaspokoi w części roszczenia osób uprawnionych z umów ubezpieczenia na życie, w wysokości 
50% wierzytelności, do kwoty nie większej niż równowartość w złotych – 30 000 EUR, gdyby Towarzystwo było niewypłacalne w przypadkach, które określa 
ustawa o UFG.
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