KARTA INFORMACYJNA
Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym
indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne
Inwestycje Portfelowe

W Karcie Informacyjnej zawarte są najważniejsze informacje o indywidualnym ubezpieczeniu inwestycyjnym Inwestycje Portfelowe.
Karta Informacyjna nie jest elementem umowy ubezpieczenia ani materiałem marketingowym. Karta Informacyjna została
przygotowana przez ING Bank Śląski S.A. we współpracy z Nationale-Nederlanden Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie S.A. i ma za
zadanie pokazać kluczowe informacje o produkcie ubezpieczeniowym oraz pomóc w zrozumieniu cech produktu. Pełne informacje
podawane przed zawarciem umowy ubezpieczenia oraz informacje dotyczące umowy ubezpieczenia podane są w Ogólnych Warunkach
Ubezpieczenia (OWU), Tabeli limitów i opłat (TLiO), Opisie Funduszy (OF), Karcie Produktu Ubezpieczeniowego
Decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia proszę podjąć po wcześniejszym dokładnym zapoznaniu się z OWU, TLiO, OF, Kartą Produktu
Ubezpieczeniowego oraz niniejszą Kartą Informacyjną.
Jeśli informacje dotyczące produktu ubezpieczeniowego zawarte w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, Tabeli limitów i opłat, Opisie
Funduszy,Karcie Produktu Ubezpieczeniowego lub Karcie Informacyjnej są dla Państwa niejasne, albo istnieją wątpliwości, czy produkt
jest dla Państwa odpowiedni, prosimy skorzystać z usług profesjonalnego doradcy w banku, który udzieli pomocy.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ (UBEZPIECZYCIEL)
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (dalej: Nationale-Nederlanden) ul. Topiel 12; 00-342 Warszawa; tel.
+48 (22) 522 00 00; fax +48 (22) 522 11 11 www.nn.pl. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajiowego Rejestru
Sądowego KRS 0000025443; NIP 527-10-02-574 Kapitał zakładowy 41 000 000 zł, wpłacony w całości.
AGENT UBEZPIECZENIOWY/DYSTRYBUTOR UBEZPIECZENIOWY/BANK
Przy zawieraniu umów ubezpieczenia z Nationale-Nederlanden pośredniczy Agent ubezpieczeniowy:
ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Sokolskiej 34, 40-086 Katowice, wpisany do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000005459, o kapitale zakładowym zarejestrowanym i opłaconym w wysokości 130 100 000 zł, NIP: 634-013-54-75, nr
Agenta RAU 11171261/A.
Treść Pełnomocnictw udzielonych Agentowi Ubezpieczeniowemu przez Zakłady Ubezpieczeń umieszczona jest na stronie internetowej
banku:
www.ingbank.pl, w zakładce Private and Wealth, a następnie Zakres usług, Inwetycje Portfelowe.
Adres strony internetowej, na której dostępny jest rejestr pośredników ubezpieczeniowych:
https://au.knf.gov.pl/Au_online/faces/szukajAgenta.xhtml
W celu sprawdzenia wpisu do rejestru należy:
- w polu „Numer Agenta” wpisać: 11171261/A
- w polu „Nazwa Agenta” wpisać: ING
a następnie wcisnąć przycisk „Wyślij zapytanie”.
ING Bank Śląski S.A. działa na rzecz następujących zakładów ubezpieczeń: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Aviva
Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A., Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A., Nationale-Nederlanden
Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., PZU Życie SA, PZU SA, Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A., Towarzystwo Ubezpieczeń
Europa S.A.
WŁAŚCICIEL POLISY/UBEZPIECZONY
W umowie ubezpieczenia Inwestycje Portfelowe Właściciel polisy to osoba fizyczna, która zobowiązała się do opłacenia składki. Jest
jednocześnie Ubezpieczonym. Umowę ubezpieczenia Inwestycje Portfelowe może zawrzeć osoba będąca Klientem ING Banku
Śląskiego S.A., która ukończyła 18. rok życia i nie osiągnęła 76. roku życia.
TYP UMOWY UBEZPIECZENIA, INFORMACJA O GRUPIE UBEZPIECZENIA
Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje Portfelowe z jednorazową składką jest ubezpieczeniem indywidualnym na życie
(Dział I, grupa ubezpieczenia 3 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).
ZASADY I TRYB ZGŁASZANIA ZDARZENIA UBEZPIECZENIOWEGO
Zgłoszenia roszczenia można dokonać bezpośrednio do Nationale-Nederlanden, niezwłocznie po wystąpieniu zdarzenia
ubezpieczeniowego:






za pośrednictwem strony internetowej www.nn.pl - zakładka Zgłoś zdarzenie, następnie należy wybrać zakładkę: Ubezpieczyłem
się w banku,a następnie: ING BSK
pisemnie na adres Biura Centralnego Nationale-Nederlanden:
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.,
ul. Topiel 12,
00-342 Warszawa;
telefonicznie pod numerami:
80120 30 40 (dla tel. stacjonarnych)
22 522 71 24 (dla tel. komórkowych) dostępnymi od pon-pt w godz. 9.00-20.00

REKLAMACJE SKŁADANE DO NATIONALE-NEDERLANDEN
Zasady i tryb zgłaszania reklamacji oraz rozpatrywania reklamacji
„Reklamacja” – wystąpienie skierowane do Nationale-Nederlanden przez Właściciela polisy, Ubezpieczonego, Uposażonego lub
uprawnionego z Umowy, w którym zgłaszane są zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez Nationale-Nederlanden.
Reklamacje
1. Właściciel polisy, Ubezpieczony, Uposażony lub osoba uprawniona z Umowy mogą złożyć Reklamację.
2. Reklamacja może zostać złożona
a) w formie pisemnej – osobiście, w punkcie obsługi klienta zlokalizowanym w siedzibie Nationale-Nederlanden, lub przesyłką
pocztową przesłaną na adres siedziby Nationale-Nederlanden (ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa);
b) ustnie – telefonicznie (pod numerem telefonu 801 20 30 40 lub 22 522 71 24) albo osobiście do protokołu podczas wizyty
Klienta w punkcie obsługi klienta zlokalizowanym w siedzibie Nationale-Nederlanden,
c) w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Nationale-Nederlanden
(www.nn.pl).
3. Odpowiedź na Reklamację udzielana jest bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania
Reklamacji.
4. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie Reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie
określonym powyżej poinformujemy osobę zgłaszającą Reklamację o przyczynie opóźnienia, wskażemy okoliczności potrzebne do
rozpatrzenia Reklamacji i określimy przewidywany termin jej rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi. Termin ten nie może
przekroczyć 60 dni licząc od dnia otrzymania Reklamacji.
5. Odpowiedź na Reklamację udzielana jest w postaci papierowej lub w postaci innego trwałego nośnika informacji i przekazywana
osobiście lub przesyłką pocztową wysłaną na aktualny adres korespondencyjny zarejestrowany w bazie danych NationaleNederlanden, albo na adres korespondencyjny wskazany w Reklamacji.
6. Odpowiedź na Reklamacje może zostać udzielona pocztą elektroniczną na wniosek osoby zgłaszające Reklamację. Odpowiedź jest
przesyłana na aktualny adres zarejestrowany w bazie danych Nationale-Nederlanden albo na adres wskazany w Reklamacji.
REKLAMACJE SKŁADANE DO AGENTA UBEZPIECZENIOWEGO
Zasady i tryb zgłaszania reklamacji oraz rozpatrywania reklamacji
Reklamacje w zakresie niezwiązanym z ochroną ubezpieczeniową, dotyczące np.:
 obsługi przez Osobę Wykonującą Czynności Agencyjne (w tym obsługi telefonicznej na infolinii Banku)
 niewysłanej lub błędnie wysłanej korespondencji (jeżeli korespondencja jest wysyłana przez Agenta ubezpieczeniowego),
 braku realizacji dyspozycji Klienta złożonej do Agenta ubezpieczeniowego,
 płatności składek ubezpieczeniowych realizowanych z konta bankowego Klienta,
 procesu sprzedaży ubezpieczenia,
 braku zawarcia umowy ubezpieczenia, jeżeli do niezawarcia umowy ubezpieczenia doszło na skutek błędu u Agenta
Ubezpieczeniowego
 zwrotu składek w przypadkach przewidzianych w OWU,
powinny być kierowane do Agenta Ubezpieczeniowego. Można je składać:
a) w formie elektronicznej:
− poprzez system bankowości internetowej;
− poprzez formularz reklamacji dostępny na stronie Banku www.ingbank.pl;
b) ustnie (do protokołu lub pracownik przyjmujący Reklamację jest zobowiązany do sporządzenia notatki służbowej bezpośrednio w
Rejestrze Reklamacji:
− telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 19:00), pod numerem:
0 800 163 012 - dla telefonów stacjonarnych (numer bezpłatny);
(32) 357 00 62 - dla telefonów stacjonarnych i komórkowych;
− osobiście w placówce Banku;
Agent Ubezpieczeniowy udziela odpowiedzi na reklamację najszybciej jak to możliwe, jednak nie później niż 30 dni od dnia otrzymania
reklamacji. W trakcie rozpatrywania reklamacji Agent Ubezpieczeniowy może poprosić zgłaszającego reklamację o dodatkowe
informacje lub dokumenty.
Zgłaszającemu reklamację, w sytuacji nieuwzględnienia jego roszczeń w powyższym trybie rozpatrywania reklamacji, przysługuje prawo
do złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy przez Rzecznika Finansowego.
Osobie fizycznej będącej ubezpieczającym, ubezpieczonym lub uprawnionym z umowy ubezpieczenia przysługuje prawo do wystąpienia
do Rzecznika Finansowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy klientem
a podmiotem rynku finansowego, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku
finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Rzecznik Finansowy jest uprawniony do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego
rozwiązania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
konsumenckich. Udział w postępowaniu jest dla Agenta Ubezpieczeniowego obowiązkowy. Szczegółowe informacje dostępne są na
stronie: www.rf.gov.pl.
Niezależnie od powyżej wskazanych uprawnień Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu i innemu uprawnionemu z Umowy Ubezpieczenia
przysługuje prawo do złożenia powództwa do właściwego sądu.

W przypadku, gdy do Agenta Ubezpieczeniowego wpłynie reklamacja, której rozpatrzenie leży po stronie Zakładu Ubezpieczeń, zostanie
ona przekazana do Zakładu Ubezpieczeń w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty otrzymania reklamacji). Agent
Ubezpieczeniowy poinformuje o tym osobę zgłaszającą reklamację.
INFORMACJE DODATKOWE
1. W przypadku wystąpienia sporu z Nationale-Nederlanden Właściciel polisy, Ubezpieczony, Uposażony lub osoba uprawniona z
Umowy ubezpieczenia może zwrócić się o pomoc do Rzecznika Finansowego.
2. Nationale-Nederlanden podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego.
3. Umowa ubezpieczenia zawarta na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia podlega przepisom prawa polskiego.
4. Pozew o roszczenia wynikające z Umowy ubezpieczenia może być złożony do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby
Właściciela polisy, Ubezpieczonego, uprawnionego z Umowy ubezpieczenia, spadkobiercy Ubezpieczonego lub uprawnionego z
Umowy ubezpieczenia. Właściciel polisy, Ubezpieczony, uprawniony z Umowy ubezpieczenia, spadkobierca Ubezpieczonego lub
uprawnionego z Umowy ubezpieczenia mogą także złożyć pozew do sądu właściwego dla siedziby Nationale-Nederlanden.
Zasady opodatkowania kwot otrzymanych z tytułu ubezpieczeń na życie reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Szczegółowe przepisy regulujące
opodatkowanie tych kwot są wskazane w polisie

