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ANKIETA DOTYCZĄCA POTRZEB KLIENTA W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM 
LUB PRZYSTĄPIENIEM DO UMOWY UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE  
Z ELEMENTEM INWESTYCYJNYM 

 
 
Szanowna Pani, Szanowny Panie, 
 
mając na uwadze jak najlepszy dobór oferty ubezpieczeniowej i inwestycyjnej do 
Pani/Pana potrzeb, prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ni-
niejszej ankiecie. 
Poniższa ankieta jest przedstawiana do wypełnienia zgodnie z art. 21 ust. 1 
Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej z dnia 11 września 
2015 r. Jej zakres został określony Rozporządzeniem Ministra Finansów  
z dnia 2 lutego 2016 r. w sprawie minimalnego zakresu danych zamieszczanych 
w ankiecie dotyczącej potrzeb ubezpieczającego lub ubezpieczonego oraz  
Rekomendacjami Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 22 marca 2016 r. doty-
czącymi badania adekwatności produktu. 
Ankieta służy określeniu potrzeb Klienta w związku z zamiarem zawarcia indywi-
dualnej umowy ubezpieczenia na życie lub przystąpieniem do grupowej umowy 
ubezpieczenia na życie przez Klienta, jeżeli umowa ta jest związana z ubezpiecze-
niowym funduszem kapitałowym (UFK) lub jest produktem strukturyzowanym 
(rozumianym jako ubezpieczenie na życie, w którym świadczenie zakładu ubez-
pieczeń jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe). 
 
Informujemy, że wypełnienie ankiety jest dobrowolne, jednak odmowa uniemoż-
liwia przedstawienie oferty ubezpieczeniowej dopasowanej do potrzeb, doświad-
czenia lub sytuacji finansowej Klienta. 
 
Ankietę uważa się za wypełnioną, jeśli zostały udzielone odpowiedzi na wszyst-
kie pytania. Przy każdym pytaniu można wskazać tylko jedną odpowiedź.  
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Imię i nazwisko 
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Nr PESEL  Data urodzenia  

Oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany, że wypeł-
nienie niniejszej ankiety jest dobrowolne, oraz że w przypadku odmowy wypeł-
nienia przeze mnie tej ankiety lub jej części, zakład ubezpieczeń nie ma możli-
wości dokonania oceny, czy zawierana przeze mnie umowa ubezpieczenia lub 
umowa, do której przystępuję jest dla mnie odpowiednia. 
 
□ Przystępuję do wypełnienia ankiety 
□ Odmawiam wypełnienia ankiety 
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Data  Podpis Klienta 

 
I. OKREŚLENIE POTRZEB KLIENTA 

1. Prosimy wskazać cel zawarcia/przystąpienia do umowy ubezpieczenia przez 
Panią/Pana: 
a) cel ochronny, 
b) cel ochronno – inwestycyjny z przeważającą ochronną częścią składki, 
c) cel ochronno – inwestycyjny z przeważającą inwestycyjną częścią składki. 

2. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „c)" w pytaniu nr 1 powyżej („cel 
ochronno – inwestycyjny z przeważającą inwestycyjną częścią składki”), 
prosimy wskazać jeden główny cel inwestycyjny: 
a) zabezpieczenie środków na emeryturę, 
b) zabezpieczenie środków na kształcenie dzieci, 
c) zabezpieczenie finansowe dla bliskich, 
d) lokowanie wolnych środków. 

3. Jaki sposób opłacania składki za umowę ubezpieczenia Pani/Pan preferuje? 
a) jednorazowo, 
b) regularnie, tzn. miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie, 
c) jednorazowo lub regularnie (nie mam preferencji w tym zakresie). 

4. Prosimy wskazać w jakim okresie od zawarcia/przystąpienia do umowy ubezpie-
czenia planuje Pani/Pan wypłacić zgromadzone środki: 
a) do 3 lat (włącznie),  
b) od 3 do 5 lat (włącznie),  
c) od 5 do 10 lat (włącznie),  
d) po upływie 10 lat. 

5. Jakie ryzyko inwestycyjne Pani/Pan akceptuje? (Pytanie dotyczy poziomu 
akceptacji straty zainwestowanych środków pieniężnych w trakcie jak rów-
nież na koniec inwestycji) 
a) nie akceptuję żadnej straty ani obniżenia wartości zainwestowanych 

środków pieniężnych, 
b) akceptuję niskie ryzyko straty związane z inwestowaniem środków pie-

niężnych, jednak wolę bezpieczne rozwiązania nawet kosztem mniej-
szych zysków, 

 
 
c) akceptuję średnie ryzyko straty związane z inwestowaniem środ- 

ków pieniężnych w zamian za możliwość osiągnięcia umiarkowanych  
zysków, 

d) akceptuję wysokie ryzyko straty związane z inwestowaniem środków 
pieniężnych, gdyż interesuje mnie wysoki potencjał zysku, który wy- 
nika z bardziej agresywnych form pomnażania środków w długim  
terminie. 

 
II. WIEDZA I DOŚWIADCZENIE KLIENTA 

1. Czy Pani/ Pana poziom i profil wykształcenia, wykonywany zawód lub doświad-
czenie zawodowe są związane z rynkiem finansowym i jego produktami? 
a) tak, 
b) nie. 

2. Prosimy wskazać najważniejsze źródło Pani/Pana wiedzy w zakresie inwe-
stowania: 
a) nie posiadam wiedzy o inwestowaniu, 
b) prywatne zainteresowania, 
c) lokowanie własnych środków pieniężnych w praktyce, 
d) wykształcenie lub wykonywany zawód, 
e) informacje przekazane przez doradcę finansowego, 
f) nie wiem. 

3. Prosimy o odpowiedź na poniższe pytania: 
A. Czy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi 

zazwyczaj gwarantują osiągnięcie zysku? 
a) tak, 
b) nie, 
c) nie wiem. 

B. Czy historyczne wyniki ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych stanowią 
gwarancję uzyskania podobnych wyników w przyszłości? 
a) tak, 
b) nie, 
c) nie wiem.  

C. Czy wcześniejsze rozwiązanie umowy ubezpieczenia na życie  
z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi może wiązać się  
z ponoszeniem opłat? 
a) tak, 
b) nie,  
c) nie wiem.  

D. Czy możliwość osiągnięcia przeciętnie wyższych zysków  
z inwestycji zazwyczaj wiąże się z większym ryzykiem inwestycyjnym? 
a) tak, 
b) nie, 
c) nie wiem. 

4. Czy w okresie ostatnich 5 lat inwestowała Pani/inwestował Pan lub aktual-
nie inwestuje Pani/Pan: 
A. w ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi 

(jeśli tak proszę wskazać główną motywację)? 
a) tak, 
b) nie, 
c) nie pamiętam. 

A1. w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „a” w pytaniu A prosimy wskazać 
główną motywację nabycia ubezpieczenia? 
a) pomnażanie kapitału, 
b) oszczędzanie na przyszłość, 
c) rekomendacja osób trzecich. 

A2. w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „a” w pytaniu A prosimy wskazać 
charakterystykę ryzyka inwestycyjnego nabytego ubezpieczenia? 
a) brak ryzyka, 
b) ryzyko niskie, 
c) ryzyko średnie, 
d) ryzyko wysokie, 
e) nie wiem. 

B. w ubezpieczenia na życie, w których świadczenie zakładu ubezpieczeń jest 
ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe? 
a) tak, 
b) nie, 
c) nie pamiętam. 

B1. w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „a” w pytaniu B prosimy wskazać 
główną motywację nabycia ubezpieczenia? 
a) pomnażanie kapitału, 
b) oszczędzanie na przyszłość, 
c) rekomendacja osób trzecich. 

B2. w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „a” w pytaniu B prosimy wskazać 
charakterystykę ryzyka inwestycyjnego nabytego ubezpieczenia? 
a) brak ryzyka, 
b) ryzyko niskie, 
c) ryzyko średnie, 
d) ryzyko wysokie, 
e) nie wiem. 
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C. w fundusze inwestycyjne? 
a) tak, 
b) nie, 
c) nie pamiętam. 

D. w terminowe lokaty bankowe lub obligacje Skarbu Państwa? 
a) tak, 
b) nie, 
c) nie pamiętam. 

E. w akcje? 
a) tak, 
b) nie, 
c) nie pamiętam. 

F. inne (m.in. obligacje inne niż Skarbu Państwa, waluty, plany inwestycyjne, 
produkty strukturyzowane, inne instrumenty finansowe) 
a) tak, 
b) nie, 
c) nie pamiętam. 
 

III. SYTUACJA FINANSOWA KLIENTA 

1. Prosimy podać przybliżoną wartość Pani/Pana stałego miesięcznego docho-
du netto po odliczeniu stałych zobowiązań finansowych (wartość uśredniona 
za ostatnie 6 miesięcy): 
a) nie posiadam dochodu, 
b) do 500 PLN, 
c) powyżej 500 PLN do 1 000 PLN,  
d) powyżej 1 000 PLN do 3 000 PLN, 
e) powyżej 3 000 PLN do 5 000 PLN, 
f) powyżej 5 000 PLN do 10 000 PLN, 
g) powyżej 10 000 PLN. 

2. W przypadku zaznaczenia odpowiedzi b-g w pytaniu 1, prosimy wskazać 
główne źródło dochodu: 
a) umowa o pracę, 
b) umowa zlecenie, 
c) inna umowa cywilnoprawna (np. umowa o dzieło), 
d) własna działalność gospodarcza, 
e) emerytura lub renta, 
f) inne. 

3. Czy zakłada Pani/Pan stabilność swojego dochodu we wskazanym  
w pytaniu I. 4 okresie trwania umowy: 
a) tak, 
b) nie. 

4. Prosimy podać przybliżoną wartość posiadanych oszczędności: 
a) nie posiadam oszczędności, 
b) do 10 000 PLN, 
c) powyżej 10 000 do 20 000 PLN, 
d) powyżej 20 000 do 30 000 PLN, 
e) powyżej 30 000 do 50 000 PLN, 
f) powyżej 50 000 do 100 000 PLN, 
g) powyżej 100 000 PLN. 

5. Jaką część dochodu zamierza Pani/Pan przeznaczyć na finansowanie składki: 
a) 0%, 
b) powyżej 0% do 25%, 
c) powyżej 25% do 50%, 
d) powyżej 50% do 75%, 
e) powyżej 75% do 100%. 

6. Jaką część oszczędności zamierza Pani/Pan przeznaczyć na finansowanie 
składki: 
a) 0%, 
b) powyżej 0% do 25%, 
c) powyżej 25% do 50%, 
d) powyżej 50% do 75%, 
e) powyżej 75% do 100%. 

7. Czy będzie miała Pani/miał Pan możliwość opłacania składki regularnej  
w wysokości zadeklarowanej w pytaniach 5 i 6? 
a) tak, 
b) nie. 
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