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WYSOKI TRYBUNAŁ 

2023 Nr   COS 

W SPRAWIE USTAWY O PRZEDSIĘBIORSTWACH UBEZPIECZENIOWYCH Z 1909 

ROKU, USTAWY O UBEZPIECZENIACH Z 1989 ROKU ORAZ ROZPORZĄDZENIA 

UNII EUROPEJSKIEJ (UBEZPIECZENIA I REASEKURACJA) Z 2015 ROKU 

ORAZ W SPRAWIE PROPONOWANEGO TRANSFERU DZIAŁALNOŚCI 

UBEZPIECZENIOWEJ POMIĘDZY METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED 

ACTIVITY COMPANY a NATIONALE-NEDERLANDEN TOWARZYSTWO 

UBEZPIECZEŃ S.A. 

DO WYSOKIEGO TRYBUNAŁU:  

 PETYCJA 

UPRZEJMA PETYCJA członków zarządu MetLife Europe Insurance Designated Activity 

Company oraz dyrektorów Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. (których 

nazwy i adresy są określone w Załączniku nr 1) przedstawia się następująco: 

1. Niniejsza petycja ma na celu uzyskanie zgody Wysokiego Trybunału na przeniesienie 

przez MetLife Europe Insurance Designated Activity Company („MetLife Insurance”) 

określonej działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie 

prowadzonej przez MetLife Insurance (na podstawie zezwolenia udzielonego MetLife 

Insurance przez Bank Centralny Irlandii), która to działalność stanowi działalność 

ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie w rozumieniu prawa 

Irlandii, na rzecz Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S. A. („NN 

Polska”) zgodnie z Programem („Program”), którego treść została przedstawiona w 

Załączniku 2. 

2. W niniejszej Petycji słowa i wyrażenia mają znaczenie określone w Programie, o ile nie 

zostały zdefiniowane w nim inaczej. 

MetLife Insurance 

3. MetLife Insurance jest spółką o określonej działalności, zarejestrowaną w Irlandii pod 

numerem 472350, z siedzibą statutową i głównym miejscem prowadzenia działalności 

pod adresem ‘20 On Hatch’, Lower Hatch Street, Dublin 2.  
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4. MetLife Insurance jest pośrednio własnością MetLife, Inc, która jest korporacją z 

Delaware, USA. 

5. MetLife, Inc (NYSE: MET), poprzez swoje spółki zależne i stowarzyszone, jest jedną z 

wiodących na świecie firm świadczących usługi finansowe, oferującą ubezpieczenia, 

renty, świadczenia pracownicze i zarządzanie aktywami klientom indywidualnym i 

instytucjonalnym. Założony w 1868 roku MetLife prowadzi działalność w ponad 40 

krajach i zajmuje czołowe pozycje na rynku w Stanach Zjednoczonych, Japonii, 

Ameryce Łacińskiej, Azji, Europie i na Bliskim Wschodzie. 

6. MetLife Insurance jest główną spółką MetLife w Europie, posiadającą zezwolenie na 

prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń majątkowych w 

klasach 1, 2, 8, 9, 16 i 18, które obejmują kategorie ubezpieczeń wypadkowych i 

chorobowych na mocy i zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej (Ubezpieczenia 

i Reasekuracja) z 2015 roku („Rozporządzenie 2015”).  

7. MetLife Insurance działa na zasadzie swobody świadczenia usług (FOS) między innymi 

w Polsce.  

NN Polska 

8. NN Polska jest spółką akcyjną zarejestrowaną w Polsce pod numerem 0000647311 z 

siedzibą przy ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa. 

9. NN Polska jest bezpośrednią i pełną własnością Nationale-Nederlanden Towarzystwo 

Ubezpieczeń na Życie S.A. 

10. Działalność NN Polska obejmuje obecnie przede wszystkim ubezpieczenia majątkowe. 

NN Polska posiada zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie ubezpieczeń 

majątkowych w klasach 1, 2, 8, 9, 13, 14, 16 i 18 określonych w Wykazie 1 do Ustawy z 

dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (które 

odpowiadają klasom 1, 2, 8, 9, 13, 14, 16 i 18 określonym w załączniku nr 1 do 

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE z dnia 25 listopada 2009 r. 

w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Solvency II) (dalej „Dyrektywa Solvency II”) przez Komisję Nadzoru 
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Finansowego (dalej „KNF”) na podstawie art. 162 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 

r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.  

Statuty poszczególnych spółek 

MetLife Insurance 

11. Statut, przedmiot i dane MetLife Insurance są następujące:- 

(a) Została ona zarejestrowana w Irlandii pod nazwą MetLife NC Limited. 

(b) W dniu 14 sierpnia 2012 r. zmieniła nazwę na MetLife Europe Insurance 

Limited. 

(c) W dniu 30 czerwca 2016 r. przekształciła się w spółkę o statusie spółki o 

określonej działalności (Designated Activity Company) zgodnie z częścią 16. 

ustawy Companies Act 2014, w wyniku czego nastąpiła zmiana nazwy na 

MetLife Europe Insurance Designated Activity Company.  

(d) Jej głównym przedmiotem działalności, określonym w klauzuli 3(a) jej aktu 

założycielskiego, jest ““odjęcie i prowadzenie działalności zakładu ubezpieczeń 

prowadzącego transakcje w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie we wszystkich 

grupach określonych w Załączniku 1., Część 1. rozporządzeń Unii Europejskiej 

(ubezpieczenia i reasekuracja) z 2015 r. (instrument ustawowy nr 485 z 2015 r.), z 

późniejszymi zmianami, oraz takie działania wynikające bezpośrednio z takiej 

działalności ubezpieczeniowej” 

(e) Jest ona upoważniona na mocy klauzuli 3(h) swojego aktu założycielskiego: 

“(h) sprzedawać, ulepszać, zarządzać, rozwijać, wymieniać, wynajmować, obciążać 

hipoteką, zbywać, księgować lub w inny sposób postępować z całością lub częścią 

przedsiębiorstwa, własności i praw Spółki na warunkach, jakie Spółka uzna za 

stosowne, a w szczególności (bez ograniczeń) albo z otrzymaniem lub bez otrzymania 

jakiegokolwiek wynagrodzenia lub korzyści”. 

(f) Jej statutowy kapitał zakładowy wynosi 100 000 000 euro i dzieli się na 

100 000 000 akcji zwykłych o wartości 1 euro każda, z których wyemitowano 4 

379 124 sztuk. 
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(g) Jest upoważniona przez Centralny Bank Irlandii do prowadzenia działalności 

w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie w klasach 1, 2, 8, 9, 16 i 18 na mocy 

Rozporządzeń 2015.  

NN Polska 

12. Statut, przedmiot i dane NN Polska są następujące: 

(a) W Polsce została zarejestrowana pod nazwą Nationale-Nederlanden Towarzystwo 
Ubezpieczeń S.A. i nigdy nie zmieniła swojej nazwy.  

(b) Jej głównym przedmiotem określonym w art. 4 statutu jest „wykonywanie 

działalności ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń Działu II – Pozostałe 

ubezpieczenia osobowe i majątkowe w następujących grupach wskazanych w 

załączniku do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i 

reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1844) – Podział ryzyk według Sekcji, Grup i 

Rodzajów ubezpieczeń: 

Grupa 1: Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, w tym wypadków 

przy pracy i chorób zawodowych: 

1) świadczenie jednorazowe; 

2) świadczenia powtarzalne; 

3) świadczenia łączone, o których mowa w pkt. 1 i 2; 

4) transport osób. 

Grupa 2: Ubezpieczenie od choroby: 

1) świadczenie jednorazowe; 

2) świadczenia powtarzalne; 

3) świadczenia łączone. 

Grupa 8. Ubezpieczenie od szkód, obejmujące szkody majątkowe nieujęte w Grupach 

3-7, spowodowane przez żywioły: 

1) ogień; 
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2) wybuch; 

3) burza; 

4) inne żywioły; 

5) energia jądrowa; 

6) osuwiska lub tąpnięcia. 

Grupa 9. Ubezpieczenie pozostałych szkód majątkowych (jeśli nie są ujęte w Grupach 

3, 4, 5, 6 lub 7), spowodowanych przez grad lub mróz oraz inne czynniki (np. kradzież), 

jeśli te przyczyny nie są ujęte w Grupie 8. 

Grupa 13. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (ogólne ubezpieczenie OC) nie 

ujęte w Grupach 10-12. 

Grupa 14. Ubezpieczenie kredytu, w tym: 

1) ogólna niewypłacalność; 

2) kredyt eksportowy, spłata rat, kredyt hipoteczny, kredyt rolniczy. 

Grupa 16. Ubezpieczenie od ryzyka finansowego, w tym: 

1) ryzyko utraty zatrudnienia; 

2) niewystarczające dochody; 

3) złe warunki atmosferyczne; 

4) utrata zysków; 

5) ciągłe wydatki ogólne; 

6) nieprzewidywalne wydatki związane z działalnością gospodarczą; 

7) utrata wartości rynkowej; 

8) utrata stałego źródła dochodu; 

9) pośrednie straty biznesowe, poza wymienionymi powyżej; 
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10) inne straty finansowe. 

Grupa 18. Ubezpieczenie pomocy osobom, które napotkały trudności w czasie podróży 

lub podczas pobytu poza miejscem zamieszkania.” 

(c) Zgodnie z art. 11 w związku z art. 12 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 

Spółek Handlowych, NN Polska jako spółka akcyjna posiada osobowość 

prawną i może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność 

nieruchomości i inne prawa majątkowe, zaciągać zobowiązania oraz pozywać 

i być pozywana. 

Na podstawie art. 298 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej NN Polska może zawrzeć z innym 

zakładem ubezpieczeń umowę przeniesienia całości lub części portfela 

ubezpieczeń, a na podstawie art. 217 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o 

działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej NN Polska może zawrzeć 

umowę przeniesienia portfela ubezpieczeń z zagranicznym zakładem 

ubezpieczeń mającym siedzibę w innym niż Polska państwie członkowskim 

Unii Europejskiej. 

(d) Jej kapitał zakładowy wynosi 39 000 000,00 zł i dzieli się na 130 000 udziałów 

po 300,00 zł każdy. 

(e) Posiada zezwolenie KNF na wykonywanie działalności w zakresie 

ubezpieczeń majątkowych w grupach 1, 2, 8, 9, 13, 14, 16 i 18 określonych w 

Załączniku nr 1. do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (które odpowiadają grupom 1, 2, 8, 9, 13, 

14, 16 i 18 określonym w Załączniku nr 1. do dyrektywy Solvency II) na 

podstawie art. 162 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności 

ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. 

Proponowane przeniesienie 

13. MetLife Insurance i NN Polska zawarły Umowę Ramową z dnia 21 kwietnia 2022 r., na 

mocy której, między innymi, uzgodniono przeniesienie portfela polis oraz związanych 

z nimi praw i zobowiązań („Działalność przenoszona”), w tym wszystkich praw 
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dotyczących określonych grup polis („Polisy przenoszone”), szerzej opisanych w 

Załączniku 1., z MetLife Insurance do NN Polska, zgodnie z Programem. Polisy 

przenoszone obejmują klasy I i II ubezpieczeń majątkowych, wyznaczone na podstawie 

Rozporządzeń 2015. Jak wspomniano powyżej, NN Polska jest uprawniona do 

prowadzenia działalności w zakresie ubezpieczeń majątkowych klasy I i II na mocy 

dyrektywy Solvency II. 

14. Zgodnie z warunkami Programu, NN Polska nabędzie Działalność przenoszoną od 

MetLife Insurance i przejmie zarządzanie Działalnością przenoszoną jako następca 

MetLife Insurance, przy czym takie nabycie stanie się skuteczne w Dniu wejścia w życie.  

15. Polisy przenoszone i wszelkie Polisy przeniesione później były administrowane przez 

spółkę MetLife Services z siedzibą w Polsce, MetLife Services Sp. z.o.o. Ta spółka 

usługowa została zakupiona przez Grupę NN i zmieniła nazwę na Nationale-

Nederlanden Services Sp. z.o.o. W związku z tym nie dojdzie do zmiany administracji 

w tym przedsiębiorstwie. Spółka usługowa została następnie połączona z istniejącą 

spółką usługową Grupy NN (Nationale-Nederlanden Usługi Finansowe sp. z o.o.) w 

dniu 2 stycznia 2023 r. 

16. Zamierza się, że MetLife Insurance i NN Polska, przed i w oczekiwaniu na prawne 

przeniesienie Działalności przenoszonej na NN Polska, (i) dokonają cesji przez MetLife 

Insurance i przejęcia przez NN Polska praw i obowiązków MetLife Insurance 

wynikających z Umów Dystrybucyjnych i Pomocniczych zgodnie z określonymi 

umowami cesji i przejęcia w celu przeniesienia Umów Dystrybucyjnych i Pomocniczych 

na NN Polska, przy czym przeniesienie to staje się skuteczne w Dniu wejścia w życie, 

lub (ii) umożliwienia NN Poland zawarcia umów zastępczych, wchodzących w życie w 

Dniu wejścia w życie, na takich samych lub zasadniczo takich samych warunkach jak 

Umowy Dystrybucyjne i Pomocnicze oraz z tymi samymi dystrybutorami lub innymi 

odpowiednimi kontrahentami (każda z nich to „Umowa Cesji i Przejęcia”). W związku 

z tym zamierza się, że każda aktywna polisa lub perspektywa, do której odnosi się 

Umowa dystrybucyjna i pomocnicza, która jest przedmiotem skutecznej Umowy Cesji 

i Przejęcia z Datą referencyjną umowy dystrybucyjnej lub przed nią, zostanie 

przeniesiona do NN Polska w ramach Programu w Dniu wejścia w życie. 
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17. Jeżeli co najmniej jedna z takich Umów Cesji i Przejęcia nie zostanie zawarta do Daty 

Referencyjnej Umowy Dystrybucyjnej, Polisy (wraz z aktywami stanowiącymi rezerwy 

techniczne posiadane przez MetLife Insurance w odniesieniu do takich Polis) 

wystawione na podstawie i/lub zarządzane w ramach Umów nieprzeniesionych 

zostaną wyłączone z Działalności Przenoszonej (opisanej w Programie jako „Polisy 

wyłączone”) z przeniesieniem w Dniu wejścia w życie. 

18. Jeżeli w dniu przypadającym na Datę referencyjną umowy dystrybucyjnej lub po niej, 

ale przed Datą Graniczną Cesji, korzyść z jakiejkolwiek Umowy Nieprzeniesionej 

zostanie przekazana, w drodze Umowy Cesji i Przejęcia lub w inny sposób, do NN 

Polska, każda polisa oraz wszelkie związane z nią aktywa i pasywa dotyczące takiej 

Umowy Nieprzeniesionej zostaną przeniesione zgodnie z Programem w Dniu 

późniejszego przeniesienia. 

19. W zakresie, w jakim Umowa Cesji i Przejęcia nie została zawarta do Daty Późniejszego 

Przeniesienia, Polisy (wraz z aktywami stanowiącymi rezerwy techniczne posiadane 

przez MetLife Insurance w odniesieniu do takich Polis) wystawione na podstawie i/lub 

zarządzane w ramach Umów Nieprzeniesionych zostaną wyłączone z Polis 

przenoszonych później, przenoszonych w Dacie późniejszego przeniesienia. 

20. Poza osobami, z którymi zawarła polisy ubezpieczeniowe, MetLife Insurance nie ma 

żadnych wierzycieli związanych z Działalnością Przenoszoną i/lub Działalnością 

Następczą, a wierzyciele MetLife Insurance i NN Poland (obecni, przyszli i/lub 

warunkowi) nie poniosą szkody w wyniku realizacji Programu.  

21. Dla celów sekcji 13(3)(b) Ustawy o Zakładach Ubezpieczeń z 1909 r., Andrew Kay, 

będący niezależnym aktuariuszem, przygotował sprawozdanie dotyczące warunków 

Programu i jego prawdopodobnego wpływu na ubezpieczonych.  

22. Dla celów Rozporządzenia 41(1) będącego częścią Rozporządzenia 2015, MetLife 

Insurance powiadomiło Bank Centralny Irlandii w sprawie przeniesienia 

zaproponowanego w ramach Programu.  

23. Zgodnie z Rozporządzeniem 41(3)(a) będącego częścią Rozporządzenia 2015, Program 

nie może zostać zrealizowany bez uzyskania certyfikatu KNF, (jako organu 

nadzorczego państwa członkowskiego EOG dla podmiotu przejmującego), biorąc pod 
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uwagę proponowany Program, NN Polska posiada niezbędne kwalifikujące się 

fundusze własne do pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności podmiotu 

przejmującego po tym czasie.  

24. Zgodnie z Rozporządzeniem 41(3)(b) będącego częścią Rozporządzenia 2015, Program 

nie może zostać zrealizowany bez uzyskania zgody właściwego organu każdego 

Państwa Członkowskiego EOG, w którym umowy „zostały zawarte, czy to na 

podstawie prawa prowadzenia lub swobody działalności gospodarczej”. 

NINIEJSZYM PROSIMY O: 

(a) Postanowienie, zgodnie z sekcją 13 Ustawy o Zakładach Ubezpieczeń z 1909 r. 

i Rozporządzeniem 41 będącym częścią Rozporządzenia 2015, aby Program 

został usankcjonowany; 

(b) Postanowienie, zgodnie z sekcją 36 Ustawy o Ubezpieczeniach z 1989 r. w celu 

wprowadzenia w życie Programu, który w Dniu wejścia w życie i od tego dnia 

może zostać określony przez Trybunał: 

i. wszystkie prawa i uprawnienia MetLife Insurance w odniesieniu do 

Działalności przenoszonej oraz Działalności przenoszonej później (w tym 

Polisy Przenoszące oraz wszelkie Polisy przeniesione później) zostaną 

przeniesione na NN Polska z zamiarem i skutkiem, że na mocy Programu 

staną się one częścią aktywów NN Polska; 

ii. wszystkie Zobowiązania przenoszone oraz Pozostałe Zobowiązania 

dotyczące jakiejkolwiek Polisy Przenoszonej w dalszej kolejności zostaną 

przejęte przez NN Polska i staną się jej zobowiązaniami;  

(c) Postanowienie zgodnie z przepisami sekcji 36. Ustawy o Ubezpieczeniach z 

1989 r., że wszystkie postępowania toczące się lub wszczęte przez MetLife 

Insurance lub przeciwko niej w jakimkolwiek sądzie w Irlandii w związku z 

Działalnością Przenoszoną, Polisami Przenoszonymi, Aktywami 

Przenoszonymi, Zobowiązaniami Przenoszonymi i wszelką Działalnością 

Przenoszoną później będą kontynuowane przez NN Polska lub przeciwko niej; 
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(d) Zarządzenie na mocy art. 36 ustawy z 1989 r. dające MetLife Insurance 

swobodę w zakresie przeniesienia do NN Polska wszystkich danych (w tym 

danych osobowych) posiadanych przez MetLife Insurance lub w jej imieniu w 

odniesieniu do Przenoszonej Działalności, Przenoszonych Polis, 

Przenoszonych Aktywów, Przenoszonych Zobowiązań i jakiejkolwiek 

Działalności przenoszonej później; 

(e) Wszelkie dalsze lub inne zarządzenia, które mogą być konieczne lub stosowne 

w celu realizacji przeniesienia Działalności przenoszonej i każdej Działalności 

przenoszonej później z MetLife Insurance do NN Polska w zakresie 

przewidzianym warunkami Programu; 

(f) dalsze lub inne zarządzenia, których mogą wymagać okoliczności, w celu 

zaspokojenia wszelkich kwestii ubocznych, następczych i uzupełniających, 

które są niezbędne do zapewnienia, że zamierzone przeniesienie zostanie w 

pełni i skutecznie przeprowadzone; oraz 

(g) Swobodę w stosowaniu. 

Dnia 16 stycznia 2023 r. 

_________________ 
McCann FitzGerald LLP 
Adwokaci składający petycję 
Riverside One 
Sir John Rogerson’s Quay 
Dublin 2 
(Ref: SEB/CEM) 

Uwaga: Z zastrzeżeniem zaleceń Wysokiego Sądu, zamierza się doręczyć niniejszą petycję 
Centralnemu Bankowi Irlandii 

 

Przedstawiona w dniu    stycznia 2023 r. przez McCann FitzGerald LLP, 
Riverside One, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Adwokaci składający petycję  
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ZAŁĄCZNIK 1. 

Dyrektorzy MetLife Insurance 

Nicolas John Hayter, Apartment 2, Block B, Shrewsbury Square, Sandymount Avenue, 
Ballsbridge, Dublin 4 
Brenda Maria Dunne, 88 Clontarf Road, Clontarf, Dublin 3, D03 K168 
Éilish Finan, 60, Cowper Road, Dublin 6, D06 F2Y8 
Ruairi O’Flynn, Martello, Ardeevin Road, Dalkey, Co. Dublin, A96 H982 
Lyndon Oliver, 5 Timothy Way, Avon, Connecticut, USA 
Nuria Garcia, 4 Rond Point Saint James, Neuilly Sur Seine, Paryż, Francja 
Conall Murphy, 70 Foxfield Avenue, Raheny, Dublin 5, Irlandia 
Merrilee Matchett, 11 Coach Lane, Lambertville, New Jersey, New Jersey, USA 

 
Członkowie Zarządu NN Polska 

Paweł Kacprzyk, Topiel 12, 00-342 Warszawa 
Anita Bogusz, Topiel 12, 00-342 Warszawa 
Jacek Koronkiewicz, Topiel 12, 00-342 Warszawa 
Andrzej Miron, Topiel 12, 00-342 Warszawa 
Edyta Fundowicz, Topiel 12, 00-342 Warszawa 
Magdalena Macko-Gizińska, Topiel 12, 00-342 Warszawa 
Liwia Kwiecień, Topiel 12, 00-342 Warszawa 
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ZAŁĄCZNIK 2. 
 

Program 
 

WYSOKI TRYBUNAŁ 

2023 Nr   COS 

W SPRAWIE USTAWY O PRZEDSIĘBIORSTWACH UBEZPIECZENIOWYCH Z 1909 

ROKU, USTAWY O UBEZPIECZENIACH Z 1989 ROKU ORAZ ROZPORZĄDZENIA 

UNII EUROPEJSKIEJ (UBEZPIECZENIA I REASEKURACJA) Z 2015 ROKU 

ORAZ W SPRAWIE PROPONOWANEGO PRZENIESIENIA DZIAŁALNOŚCI 

UBEZPIECZENIOWEJ POMIĘDZY METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED 

ACTIVITY COMPANY a NATIONALE-NEDERLANDEN TOWARZYSTWO 

UBEZPIECZENIOWE S.A. 

 

PROGRAM 

W PROGRAMIE TYM ZAPISANO, ŻE 

(A) Niniejszy Program zostaje przyjęty w celu nadania mocy prawnej Umowie Ramowej 
z dnia 21 kwietnia 2022 r. pomiędzy MetLife Europe DAC („MetLife Insurance”) a 
Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. („NN Polska”), na mocy 
której, między innymi, NN Poland nabędzie od MetLife Insurance działalność 
ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń innych niż na życie zawartą przez MetLife 
Insurance, obejmującą Działalność Przenoszoną oraz każdą Działalność przenoszoną 
później (zgodnie z definicją zawartą w niniejszym Programie) ze skutkiem od Daty 
wejścia w życie określonej zgodnie z niniejszym Programem. 

(B) Przeniesienie Działalności przenoszonej i każdej Działalności przenoszonej później 
zgodnie z Umową Ramową („Transakcja”) jest uzależnione od spełnienia 
następujących warunków („Warunki”) w sposób zadowalający MetLife Insurance i 
NN Polska (w rozsądnym zakresie dla obu): 

a. zgoda (lub domniemana zgoda) wszelkich właściwych Organów 
Regulacyjnych w Państwach Członkowskich, w których znajdują się 
zobowiązania z tytułu Polis przenoszonych zawartych przez MetLife 
Insurance (jeżeli takie istnieją), po dokonaniu odpowiednich powiadomień 
przez Centralny Bank Irlandii; 

b. przygotowanie przez Niezależnego Aktuariusza raportu na temat wpływu 
wspomnianego przeniesienia na wszystkie dotknięte grupy ubezpieczonych, 
który będzie dostępny dla Trybunału, Banku Centralnego Irlandii oraz innych 
stron, które mogą być wymagane dla zapewnienia Postanowienia; 
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c. uzyskanie braku sprzeciwu lub domniemania braku sprzeciwu Komisji 
Nadzoru Finansowego wobec Transakcji; 

d. uzyskanie braku sprzeciwu Banku Centralnego Irlandii wobec Transakcji;  

e. potwierdzenie na piśmie przez właściwy Organ Regulacyjny, że NN Polska 
będzie posiadać niezbędny margines wypłacalności po Transakcji; 

f. spełnienie wszystkich odpowiednich wymogów dotyczących powiadamiania 
Ubezpieczonych przed przeniesieniem w związku z przeniesieniem Polis 
Przenoszonych lub w inny sposób w związku z Transakcją, co może zostać 
określone lub nakazane przez Obowiązujące Przepisy lub przez Trybunał i 
każdy właściwy Organ Regulacyjny; oraz 

g. zatwierdzenie Programu przez Trybunał oraz wydanie Postanowienia przez 
Trybunał,  

(C) Proponuje się, aby Działalność przenoszona i każda Działalność przenoszona później, 
na mocy postanowienia Trybunału, została przeniesiona do NN Poland i była 
zarządzana zgodnie z Umową Ramową i niniejszym Programem, z zastrzeżeniem i 
zgodnie z sekcją 13. Ustawy z 1909 roku i sekcją 36. Ustawy z 1989 roku. 

CO NINIEJSZY PROGRAM ZAPEWNIA 

1. Interpretacja 

1.1 W niniejszym Programie następujące wyrażenia mają następujące znaczenie: 

„Ustawa 1909” oznacza Ustawę o zakładach ubezpieczeń z 1909 roku; 

„Ustawa 1989” oznacza Ustawę o ubezpieczeniach z 1989 roku; 

„Rozporządzenia 2015” oznacza Rozporządzenie Unii Europejskiej (Ubezpieczenia i 
Reasekuracja) z 2015 roku; 

„Data graniczna cesji” oznacza datę przypadającą sześć (6) miesięcy po Dniu wejścia 
w życie lub inną datę, która może zostać uzgodniona przez strony i określona przez 
Trybunał; 

„Obowiązujące Przepisy” oznaczają wszelkie obowiązujące przepisy prawa, zasady, 
regulacje, rozporządzenia, dyrektywy, statuty, traktaty, konwencje i inne umowy 
między państwami lub między państwami a Unią Europejską lub innymi organami 
ponadnarodowymi, zasady prawa zwyczajowego oraz wszelkie inne przepisy prawa 
obowiązujące lub mające moc obowiązującą w, odpowiednich jurysdykcjach, 
zezwolenia, pozwolenia, licencje, regulaminy wszelkich giełd papierów 
wartościowych, na których notowane są akcje MetLife Insurance lub NN Polska (lub 
którejkolwiek z ich spółek holdingowych), wiążące nakazy, dekrety lub orzeczenia 
dowolnego Organu Regulacyjnego oraz formalne wytyczne lub środki dowolnego 
Organu Regulacyjnego; 
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„Trybunał” oznacza Wysoki Trybunał Irlandii, Sąd Apelacyjny lub Sąd Najwyższy 
wykonujący swoją jurysdykcję apelacyjną; 

„Data referencyjna umowy dystrybucyjnej” oznacza datę, która przypada na 10 
(dziesięć) Dni roboczych przed rozprawą Trybunału, na której rozważane jest 
wydanie Postanowienia; 

„Umowa Dystrybucyjna i Pomocnicza” oznacza każdą istniejącą umowę 
wymienioną w Załączniku 2. do niniejszego Programu oraz wszelkie umowy 
dotyczące wszystkich Polis wydanych przez MetLife Insurance w związku z 
umowami wymienionymi w Załączniku nr 2. (w dowolnym czasie przed lub po dacie 
niniejszego Programu) w Polsce w ramach swobody świadczenia usług przed Datą 
Wejścia w Życie wydanych przez MetLife Insurance z jakimikolwiek Potencjalnymi 
klientami; 

„Data (dzień) wejścia w życie” oznacza datę wejścia w życie przeniesienia 
Działalności przenoszonej, określoną w Postanowieniu; 

„Obciążenie” oznacza hipotekę, obciążenie, zastaw, opcję, ograniczenie, 
pierwszeństwo odmowy, prawo pierwokupu, prawo lub udział osoby trzeciej, inne 
obciążenie lub zabezpieczenie dowolnego rodzaju, lub inny rodzaj porozumienia 
preferencyjnego (w tym porozumienie o przeniesieniu tytułu lub zatrzymaniu) o 
podobnym skutku; 

„Polisy Wyłączone” oznaczają Polisy wystawione na podstawie i/lub 
administrowane na podstawie Umów Nieprzeniesionych; 

„Umowa Ramowa” oznacza Umowę Ramową pomiędzy MetLife Insurance a NN 
Polska z dnia 21 kwietnia 2022 r.; 

„Dyrektor funkcji aktuarialnej” oznacza czasowego aktuariusza NN Polska 
wyznaczonego zgodnie z Rozporządzeniem 50. w ramach Rozporządzeń 2015; 

„Niezależny Aktuariusz” oznacza osobę p. Andrew Kay z Milliman Limited, 
poinstruowanego przez MetLife Insurance i NN Poland do złożenia raportu w 
charakterze niezależnego aktuariusza zgodnie z sekcją 13(3) Ustawy 1909 w 
odniesieniu do niniejszego Programu; 

„NN Polska” oznacza Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 
spółkę zarejestrowaną w Polsce pod numerem 647311, której adres siedziby to Topiel 
12, 00-342 Warszawa;  

„MetLife Insurance” oznacza MetLife Insurance Insurance D.A.C., spółkę 
zarejestrowaną w Irlandii (nr rejestracyjny 472350), której siedziba znajduje się pod 
adresem 20 on Hatch, Lower Hatch Street, Dublin 2; 

„Umowy Nieprzeniesione” oznaczają Umowy dystrybucyjne i pomocnicze, z których 
świadczenie, czy to w drodze przeniesienia, czy w inny sposób, nie zostało przekazane 
na rzecz NN Polska: 
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(a) w Dniu referencyjnym umowy dystrybucyjnej i w odniesieniu do których 
zamierza się dokonać przeniesienia polis objętych Programem w Dniu wejścia 
w życie, lub 

(b) po Dacie referencyjnej umowy dystrybucyjnej (ale przed Datą graniczną 
cesji) i w odniesieniu do których polisy dotknięte zmianami mają zostać 
przeniesione w ramach Programu w Dniu późniejszego przeniesienia; 

„Postanowienie” oznacza postanowienie Trybunału wydane na mocy sekcji 13. 
Ustawy 1909, które sankcjonuje Transakcję i obejmuje wszelkie postanowienia 
wydane przez Trybunał na mocy sekcji 36. Ustawy 1989; 

„Potencjalni klienci” oznacza osoby trzecie, co do których MetLife Insurance 
spodziewa się, że mogą zawrzeć Umowę dystrybucyjną i pomocniczą po Dniu wejścia 
w życie, których tożsamość została zgłoszona NN Polska przez MetLife Insurance 
przed Dniem wejścia w życie; 

„Polisa” oznacza polisę w rozumieniu sekcji 3 Ustawy o ubezpieczeniach z 1936 r.; 

„Producenci” oznacza brokerów, agentów ubezpieczeniowych, producentów, 
dystrybutorów lub inne osoby, które wprowadziły na rynek lub wyprodukowały 
Polisy Przenoszone i wszelkie Polisy przenoszone później;  

“Organ Regulacyjny” oznacza Centralny Bank Irlandii, Komisję Nadzoru 
Finansowego oraz każdą inną osobę, organ, władzę, rząd, samorząd, agencję 
regulacyjną posiadającą uprawnienia w zakresie egzekwowania przepisów, 
uprawnienia administracyjne i/lub karne w dowolnej jurysdykcji, a także każdy inny 
organ rządowy, który reguluje dowolnego członka Grupy Sprzedającego lub 
dowolnego członka Grupy Kupującego, inny niż Organ Podatkowy; 

„Aktywa końcowe” oznaczają wszelkie mienie lub aktywa (lub jakiekolwiek udziały 
w nich) MetLife Insurance w Działalności przenoszonej, których przeniesienie na NN 
Polska nie doszłoby do skutku w Dniu wejścia w życie z powodu braku przekazania, 
w drodze przeniesienia lub w inny sposób, świadczenia z jakiejkolwiek Umowy 
Dystrybucyjnej i Pomocniczej w odniesieniu do takiego mienia lub aktywów na rzecz 
NN Polska w Dniu wejścia w życie, ale które zamierza się przenieść w Dniu 
późniejszego przeniesienia 

„Zobowiązania końcowe” oznaczają wszystkie zobowiązania i obowiązki (obecne lub 
przyszłe, pewne lub warunkowe) MetLife Insurance z tytułu jakiegokolwiek mienia, 
składnika majątku lub udziału, o których mowa w definicji Aktywów końcowych;  

„Data (dzień) późniejszego przeniesienia” oznacza dzień, w którym jakiekolwiek 
Aktywa końcowe, Zobowiązania końcowe i/lub Działalność przenoszona są lub mają 
być przeniesione na NN Polska, a mianowicie w odniesieniu do wszelkich Aktywów 
końcowych i Zobowiązań końcowych z nimi związanych, dzień (lub w rozsądnym 
terminie po), w którym spełniony zostanie wymóg dostarczenia, w drodze 
przeniesienie lub w inny sposób, korzyści z wszelkich Umów dystrybucyjnych i 
pomocniczych w odniesieniu do takich Aktywów końcowych i Zobowiązań 
końcowych na rzecz NN Polska w celu umożliwienia ich przeniesienia na rzecz NN 
Polska na warunkach niniejszego Programu; 
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„Polisy przeniesione później” oznaczają wszystkie prawa dotyczące wszystkich polis 
ubezpieczeń majątkowych wydanych przez MetLife Insurance w Polsce w ramach 
swobody świadczenia usług związanych z kategoriami produktów 
wyszczególnionymi w Załączniku nr 1., które w Dniu wejścia w życie i po nim były 
zawierane zgodnie z Umowami nieprzenoszonymi (lub jakąkolwiek ich częścią lub 
komponentem) i które mają zostać przeniesione w ramach Programu w Dniu 
późniejszego przeniesienia, ale z wyłączeniem Polis wyłączonych w Dniu 
późniejszego przeniesienia;  

„Działalność przenoszona później” oznacza  

(A) prawo, tytuł i udział MetLife Insurance w Polisach przeniesionych 
później,  

(B) aktywa końcowe i zobowiązania końcowe odnoszące się do takowych 
Polis przeniesionych później  

(C) zapisy Działalności przenoszonej później 

przyjmuje się do wiadomości, że w Dniu późniejszego przeniesienia i po niej 
Działalność przenoszona później nie obejmuje Umów nieprzeniesionych ani żadnych 
Polis zawartych na podstawie Umów Nieprzeniesionych lub zarządzanych na ich 
podstawie (ani żadnej ich części lub komponentu), ani żadnych aktywów 
stanowiących rezerwy techniczne posiadane przez MetLife Insurance w odniesieniu 
do takich Polis; 

„Zapisy Działalności przenoszonej później” oznaczają księgi i rejestry dotyczące 
Aktywów końcowych i Zobowiązań końcowych (w Dniu późniejszego przeniesienia 
lub bezpośrednio przed nim), które NN Polska i MetLife Insurance zgodziły się 
wydzielić lub skopiować, a które są lub mają być przeniesione do NN Polska zgodnie 
z niniejszym Programem; 

„Podatek” oznacza jakąkolwiek formę opodatkowania, opłatę, cło, należność, składkę, 
potrącenie, lub impost o jakimkolwiek charakterze (w tym wszelkie związane z tym 
grzywny, kary, dopłaty, lub odsetki) nałożone, pobrane, lub orzeknięte przez, lub 
płatne na rzecz, Organu Podatkowego i obejmuje m. in. podatek dochodowy od kwot 
równoważnych lub w odniesieniu do podatku dochodowego, który musi być 
potrącony lub zatrzymany z lub rozliczony w odniesieniu do jakiejkolwiek płatności; 

„Organ podatkowy” oznacza każdy rząd, stan lub gminę, lub każdą lokalną, stanową, 
federalną lub inną władzę, organ lub urzędnika gdziekolwiek na świecie 
sprawującego funkcję fiskalną, dochodową, celną lub akcyzową, w tym Irlandzki 
Urząd Skarbowy; 

„Aktywa Przenoszone” oznaczają (i) wszystkie aktywa stanowiące rezerwy 
techniczne będące w posiadaniu MetLife Insurance w odniesieniu do Polis 
Przenoszonych bezpośrednio przed Datą wejścia w życie, (z wyłączeniem, dla 
uniknięcia wątpliwości, aktywów stanowiących rezerwy techniczne będące w 
posiadaniu MetLife Insurance w odniesieniu do takich Polis, które zostały wystawione 
na podstawie Umów nieprzeniesionych i/lub administrowane na ich podstawie); oraz 
(ii) wszelkie aktywa materialne i niematerialne związane wyłącznie lub w 
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przeważającej mierze z prowadzeniem Działalności przenoszonej, w tym w 
szczególności, lecz nie wyłącznie, prawa i obowiązki wynikające z Umów 
dystrybucyjnych i pomocniczych, ale z wyłączeniem wszelkich aktywów posiadanych 
w odniesieniu do kapitału regulacyjnego, środków pieniężnych w depozycie, kapitału 
zakładowego, sald pożyczek między spółkami oraz dłużników, innych niż te 
związane z Polisami przenoszonymi; 

„Działalność przenoszona” oznacza: 

(A) prawo, tytuł i udział MetLife Insurance w Polisach przenoszonych, 

(B) Aktywa przenoszone; 

(C) Zapisy działalności przenoszonej; oraz 

(D) Zobowiązań przenoszonych, 

przyjmuje się do wiadomości, że w Dniu wejścia w życie i po nim, Działalność 
przenoszona nie obejmuje Umów nieprzeniesionych ani żadnych Polis zawartych 
na podstawie Umów Nieprzeniesionych lub zarządzanych na ich podstawie (ani 
żadnej ich części lub komponentu), ani żadnych aktywów stanowiących rezerwy 
techniczne posiadane przez MetLife Insurance w odniesieniu do takich Polis;  

„Zapisy działalności przenoszonej” oznaczają księgi i rejestry Działalności 
przenoszone (w Dniu wejścia w życie lub bezpośrednio przed nim), które NN Polska 
i MetLife Insurance zgodziły się wydzielić lub skopiować, a następnie przekazać jako 
część Działalności przenoszonej;  

„Zobowiązania przenoszone” oznaczają wszystkie ryzyka, obowiązki i 
odpowiedzialność MetLife Insurance wynikające z Polis Przenoszonych lub z nimi 
związane, w tym:  

(ii) zobowiązania z tytułu roszczeń, świadczeń, odsetek od roszczeń lub 
niezarobionych składek, kwot należnych z tytułu zwrotów lub 
refundacji składek, roszczeń i innych kosztów likwidacji szkód, w tym 
kosztów procesowych i honorariów adwokackich w odniesieniu do 
każdej Polisy przenoszonej;  

(iii) wszelkie zobowiązania wynikające ze zmian warunków Polis 
przenoszonych, które są wymagane przez Obowiązujące przepisy lub 
na które NN Polska wyraziło zgodę;  

(iv) wszystkie podatki od składek należne lub naliczone w odniesieniu do 
składek zapłaconych z tytułu Polis Przenoszonych po Dacie wejścia w 
życie; oraz 

(v) wszystkie prowizje, dodatki kosztowe, inne wynagrodzenia oraz inne 
opłaty za obsługę i administrację oraz inne zobowiązania płatne w 
odniesieniu do Polis przenoszonych na rzecz Producentów. 
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„Polisy przenoszone” oznaczają wszystkie prawa dotyczące wszystkich polis 
ubezpieczeń majątkowych wydanych przez MetLife Insurance w Polsce w ramach 
swobody świadczenia usług dotyczących kategorii produktów wyszczególnionych w 
Załączniku nr 1, które istnieją w Dniu wejścia w życie, ale z wyłączeniem Polis 
wyłączonych; oraz  

„Przeniesiony ubezpieczony” oznacza, w odniesieniu do każdej Polisy przeniesionej 
lub Polisy przeniesionej, posiadacza, odpowiednio, takiej Polisy przeniesionej lub 
Polisy przeniesionej później. 

1.2 W tym Programie:  

(a) użycie liczby pojedynczej obejmuje liczbę mnogą i odwrotnie;  

(b) odniesienie do jednej płci obejmuje odniesienie do każdej innej płci; 

(c) nagłówki zostały zamieszczone wyłącznie dla wygody i w żaden sposób nie 
stanowią części ani nie wpływają na konstrukcję lub interpretację niniejszego 
Programu;  

(d) postanowienia załączników do niniejszego Programu stanowią integralną 
część niniejszego Programu i mają taką samą skuteczność, jak gdyby każdy z 
nich był włączony do treści niniejszego Programu, a wyrażenia „niniejszy 
Program” i „Program” uznaje się za obejmujące załączniki do niniejszego 
Programu; 

(e) wszystkie odniesienia do pojęcia „zabezpieczenia” jakiejkolwiek osoby przed 
jakimikolwiek okolicznościami obejmują zabezpieczenie i ochronę tej osoby 
przed każdą stratą, odpowiedzialnością lub kosztem poniesionym w wyniku:  

(i) obrony lub zaspokojenia roszczenia dotyczącego takiej straty, 
odpowiedzialności lub kosztu odnoszącego się do każdej istotnej 
okoliczności związanej z przedmiotem zabezpieczenia; lub  

(ii) wyegzekwowanie zabezpieczenia; 

(f) odniesienie do osoby obejmuje odniesienie do osobistych przedstawicieli 
prawnych tej osoby, następców i dozwolonych cesjonariuszy lub 
beneficjentów; 

(g) odniesienie do dokumentu jest odniesieniem do tego dokumentu, który może 
być od czasu do czasu zmieniany, uzupełniany lub modyfikowany (w każdym 
przypadku bez naruszenia postanowień niniejszego Programu); 

(h) wszelkie odniesienia do jakiegokolwiek statutu lub przepisu ustawowego: 

(i) oznacza ten statut lub przepis ustawowy, który został zmieniony, 
rozszerzony, skonsolidowany, ponownie uchwalony lub zastąpiony 
(przed lub po dacie niniejszego Programu); oraz 
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(ii) obejmuje wszelkie zarządzenia, rozporządzenia, instrumenty lub inne 
przepisy prawa niższego rzędu wydane na podstawie odpowiedniego 
statutu; 

(i) odniesienie do jakiejkolwiek klauzuli, ustępu, paragrafu lub Załącznika jest 
odniesieniem do klauzuli, ustępu, paragrafu lub Załącznik niniejszego 
Programu, chyba że kontekst stanowi inaczej; 

(j) wszelkie odniesienia do „osoby” należy rozumieć jako odniesienia do każdej 
osoby fizycznej, firmy, spółki, korporacji, przedsiębiorstwa, rządu, państwa, 
agencji państwa, stowarzyszenia, partnerstwa, organizacji, fundacji lub trustu 
(niezależnie od tego, czy posiadają one odrębną osobowość prawną); 

(k) Odniesienie do „spółki” należy rozumieć jako odniesienie do każdej spółki, 
korporacji lub osoby prawnej, niezależnie od tego, kiedy i jak została 
utworzona lub zarejestrowana; 

(l) wszelkie odniesienia do kosztów, opłat i wydatków obejmują wszelkie podatki 
VAT lub podobne podatki naliczone lub podlegające naliczeniu w odniesieniu 
do nich; 

(m) wszelkie zwroty wprowadzone przez określenia „w tym” oraz „w 
szczególności” lub inne podobne wyrażenia należy rozumieć jako ilustrujące i 
nie ograniczające sensu słów poprzedzających te określenia; 

(n) wyrazy i zwroty, których definicje są zawarte lub przywołane w Ustawach lub 
w którejkolwiek z nich, należy rozumieć jako mające znaczenie przypisane im 
w takiej Ustawie; 

(o) wszelkie odniesienia do irlandzkiego terminu prawnego w odniesieniu do 
jakiegokolwiek działania, środka prawnego, metody postępowania sądowego, 
dokumentu prawnego, statusu prawnego, sądu, urzędnika lub jakiegokolwiek 
pojęcia prawnego lub rzeczy będą, w odniesieniu do jakiejkolwiek jurysdykcji 
innej niż Irlandia, uważane za zawierające odniesienie do tego, co najbardziej 
zbliżone w tej jurysdykcji do irlandzkiego terminu prawnego; 

(p) odniesienie „pisemnie” lub „na piśmie” obejmuje pocztę elektroniczną. 

2. Przeniesienie zobowiązań 

2.1 W Dniu wejścia w życie Zobowiązania przenoszone, zgodnie z niniejszym 
Programem i na mocy Postanowienia oraz bez żadnych dalszych czynności lub 
instrumentów (ale z zastrzeżeniem warunków Postanowienia), zostaną w pełni i 
skutecznie przeniesione na NN Polska i staną się zobowiązaniami NN Polska, z takim 
skutkiem, że MetLife Insurance zostanie całkowicie zwolnione z wszelkich 
zobowiązań w odniesieniu do takich Zobowiązań przenoszonych (innych niż 
zobowiązania związane z Polisami wyłączonymi), a NN Polska stanie się ich następcą 
prawnym. 

2.2 W Dniu późniejszego przeniesienia każde Zobowiązanie końcowe, które odnosi się do 
Polisy przeniesionej później, zostanie zgodnie z niniejszym Programem i na mocy 
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Postanowienie i bez żadnego dalszego działania lub dokumentu (ale z zastrzeżeniem 
warunków Postanowienia), w pełni i skutecznie przeniesiona na NN Polska i stanie 
się zobowiązaniami NN Polska, z takim skutkiem, że MetLife Insurance zostanie 
całkowicie z nich zwolnione z, a NN Polska przejmie wszelką odpowiedzialność w 
odniesieniu do takich Zobowiązań końcowych (innych niż zobowiązania związane z 
Polisami wyłączonymi). 

2.3 MetLife Insurance oraz NN Polska podejmą wszelkie kroki, działania i uczynią 
wszystko, co może być wymagane w celu dokonania lub dopełnienia przeniesienia na 
rzecz NN Polska i nabycia przez NN Polska Zobowiązań przenoszonych (innych niż 
zobowiązanie związane z Polisami wyłączonymi) i/lub Zobowiązań końcowych, 
które odnoszą się do Polisy przenoszonej później zgodnie z warunkami niniejszego 
Programu, z zastrzeżeniem, że wszelkie żądania NN Polska wobec MetLife Insurance 
o dokonanie lub dopełnienie przeniesienia na rzecz NN Polska jakiejkolwiek Polisy 
przenoszonej lub Zobowiązania przenoszonego lub Zobowiązania końcowego, które 
odnoszą się do Polisy przenoszonej później, musi zostać złożone jak najszybciej po 
Dacie wejścia w życie (lub, w odniesieniu do Polis Przenoszonych w dalszej kolejności, 
odpowiedniej Dacie późniejszego przeniesienia), a w każdym razie nie później niż rok 
od Daty wejścia w życie, (lub, w odniesieniu do Polis Przenoszonych w dalszej 
kolejności, Dacie późniejszego przeniesienia). 

2.4 NN Polska udziela w imieniu MetLife Insurance absolutorium i zwalnia z 
odpowiedzialności MetLife Insurance  

(a) od i po Dniu wejścia w życie i wobec: 

(i) wszelkich Zobowiązań przenoszonych (inne niż zobowiązania 
dotyczące Polis wyłączonych), które nie zostały przeniesione lub nie 
mogą zostać przeniesione w Dniu wejścia w życie niniejszego 
Programu lub Postanowienia z powodu braku jurysdykcji Sądu lub z 
jakiegokolwiek innego powodu, do czasu, gdy odpowiednie 
Zobowiązania przenoszone zostaną skutecznie przeniesione na rzecz 
NN Polska lub staną się jej zobowiązaniami zgodnie z warunkami 
niniejszego Programu i Postanowienia; oraz 

(ii) o ile nie przewidziano inaczej w niniejszym Programie, wszelkie inne 
zobowiązania (inne niż podatkowe) w związku z Działalnością 
przenoszoną lub Działalnością przenoszoną później lub powstałe w 
bezpośrednim wyniku Transakcji lub jakiegokolwiek dokumentu 
wykonanego w celu nadania mocy prawnej Transakcji, narosłe w dniu 
lub po (i) Dacie wejścia w życie w odniesieniu do Zobowiązań 
przenoszonych; lub (ii) w odniesieniu do jakiegokolwiek Zobowiązania 
końcowego, Dacie późniejszego przeniesienia odnoszącej się do tego 
Zobowiązania końcowego;  

(b) od i po Dniu późniejszego przeniesienia w stosunku do wszystkich 
Zobowiązań końcowych, które odnoszą się do Polis przenoszonych później 
(innych niż zobowiązania związane z Polisami wyłączonymi), które nie są lub 
nie mogą być przeniesione w Dniu późniejszego przeniesienia, do czasu, gdy 
odpowiednie Zobowiązanie końcowe zostanie skutecznie przeniesione na NN 
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Polska lub stanie się zobowiązaniem NN Polska zgodnie z warunkami 
niniejszego Programu i Postanowienia. 

2.5 Jeżeli MetLife Insurance jest uprawnione do otrzymania kwoty zgodnie z 
zabezpieczeniem określonym w paragrafie 2.4, będzie ono uprawnione do otrzymania 
takiej kwoty, która po zapłaceniu lub uwzględnieniu wszelkich zobowiązań 
podatkowych w odniesieniu do należnej kwoty, będzie skutkowała otrzymaniem 
kwoty równej zobowiązaniu, od którego się zabezpiecza. 

3. Przeniesienie aktywów 

3.1 W Dniu wejścia w życie: 

(a) NN Polska uzyskuje wszelkie prawa i uprawnienia MetLife Insurance 
istniejące w Dniu wejścia w życie na podstawie lub z tytułu Polis 
Przenoszonych; oraz 

(b) Aktywa przenoszone zostaną w pełni i skutecznie przeniesione na NN Polska, 
ale z zastrzeżeniem wszystkich Obciążeń (jeśli takie istnieją) mających wpływ 
na takie Aktywa przenoszone. 

3.2 W Dniu późniejszego przeniesienia: 

(a) NN Polska uzyskuje wszelkie prawa i uprawnienia MetLife Insurance 
istniejące w Dniu późniejszego przeniesienia na podstawie lub z tytułu Polis 
przenoszonych później; oraz 

(b) wszelkie Aktywa końcowe, które odnoszą się do Polis przenoszonych w 
dalszej kolejności zostaną przeniesione na NN Polska, ale z zastrzeżeniem 
wszystkich Obciążeń (jeśli takie istnieją) mających wpływ na te Aktywa 
końcowe. 

3.3 NN Polska przyjmie bez dochodzenia lub żądania tytuł prawny, jaki MetLife 
Insurance będzie posiadać w Dniu wejścia w życie do Aktywów przenoszonych oraz 
w Dniu późniejszego przeniesienia do Aktywów końcowych w tymże Dniu 
późniejszego przeniesienia. 

3.4 MetLife Insurance i NN Poland niezwłocznie w dowolnym czasie (oraz od na 
uzasadnione żądanie drugiej Strony) podejmą i wykonają lub zapewnią wykonanie 
wszelkich czynności, aktów, dokumentów i rzeczy zasadnie niezbędnych w ramach 
ich kompetencji w celu wprowadzenia w życie warunków niniejszego Programu, pod 
warunkiem, że wszelkie żądania NN Polska wobec MetLife Insurance o dokonanie 
lub dopełnienie przeniesienia na rzecz NN Polska jakiejkolwiek Polisy przenoszonej 
lub Aktywów przenoszonych lub Aktywów końcowych muszą być złożone tak 
szybko, jak to możliwe po Dniu wejścia w życie, a w każdym razie nie później niż w 
ciągu jednego roku od Dnia wejścia w życie (lub odpowiednio od Daty późniejszego 
przeniesienia). 

3.5 W przypadku dokonania jakiejkolwiek płatności lub przyznania jakiegokolwiek 
prawa MetLife Insurance po Dniu wejścia w życie w odniesieniu do któregokolwiek z 
Aktywów przenoszonych lub, po Dniu późniejszego przeniesienia, w odniesieniu do 
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któregokolwiek z Aktywów końcowych, MetLife Insurance wypłaci kwotę takiej 
płatności lub przeniesie takie prawo (jeżeli jest ono w formie swobodnie zbywalnej) 
na rzecz lub zgodnie ze wskazówkami NN Polska. 

4. Ciągłość 

4.1 Z zastrzeżeniem klauzuli 2, Działalność przenoszona oraz Działalność przenoszona 
później zostaną, na mocy Postanowienia Trybunału i bez żadnych dalszych czynności 
lub dokumentów, przeniesione na rzecz NN Polska i staną się jej własnością, zgodnie 
z niniejszym Programem, w odniesieniu do całego majątku i udziału w nim MetLife 
Insurance, ale z zastrzeżeniem wszelkich Obciążeń (jeżeli takie istnieją) mających 
wpływ na jakikolwiek składnik majątku w niej zawarty, a Zobowiązania przenoszone 
oraz Zobowiązania końcowe, które odnoszą się do Polis przenoszonych później, które 
mają zostać przeniesione na NN Polska zgodnie z klauzulą 2, również (ale z 
zastrzeżeniem warunków jakiegokolwiek Postanowienia, które może zostać wydane 
przez Trybunał zgodnie z sekcją 36. Ustawy 1989 roku w związku z niniejszym 
Programem) staną się zobowiązaniami i obowiązkami NN Poland i przestaną być 
zobowiązaniami i obowiązkami MetLife Insurance. 

4.2 Z zastrzeżeniem warunków wszelkich Postanowień, które mogą zostać wydane przez 
Trybunał zgodnie z sekcją 36. Ustawy 1989 w związku z niniejszym Programem, jeżeli 
w jakimkolwiek sądzie toczy się jakiekolwiek postępowanie wytoczone przez lub 
przeciwko MetLife Insurance w związku z jakąkolwiek Polisą przenoszoną w Dniu 
wejścia w życie, będzie ono kontynuowane przez lub przeciwko NN Poland ze 
skutkiem od Dnia wejścia w życie. 

4.3 Z zastrzeżeniem warunków wszelkich Postanowień, które mogą zostać wydane przez 
Trybunał zgodnie z sekcją 36. Ustawy 1989 w związku z niniejszym Programem, jeżeli 
w jakimkolwiek sądzie toczy się jakiekolwiek postępowanie wytoczone przez lub 
przeciwko MetLife Insurance w związku z jakąkolwiek Polisą przenoszoną później w 
Dniu późniejszego przeniesienia, będzie ono kontynuowane przez lub przeciwko NN 
Poland ze skutkiem od Dnia późniejszego przeniesienia. 

5. Polisy wyłączone 

5.1 Wyłączone Polisy (jeżeli istnieją) nie zostaną przeniesione do NN Polska w ramach 
niniejszego Programu, a zobowiązania z tytułu Wyłączonych polis, z zastrzeżeniem 
klauzul 5.2 i 5.3, pozostaną zobowiązaniami MetLife Insurance. 

5.2 Strony będą współpracować w dobrej wierze i podejmą wszelkie uzasadnione 
starania, aby doprowadzić do przeniesienia każdego Aktywu końcowego i każdego 
Zobowiązania końcowego (jeśli takie istnieje).  

5.3 Jeżeli w Dniu referencyjnym umowy dystrybucyjnej lub po nim, ale przed Datą 
Graniczną Cesji, korzyść z jakiejkolwiek Umowy Dystrybucyjnej i Pomocniczej 
zostanie przekazana, w drodze przeniesienia lub w inny sposób, na rzecz NN Polska, 
wszelkie (i) Aktywa końcowe; (ii) Zobowiązania końcowe; oraz (iii) każda polisa, do 
której odnoszą się takie Aktywa końcowe i Zobowiązania końcowe, do których odnosi 
się taka Umowa dystrybucyjna i pomocnicza, przejdą na NN Polska w Dniu 
późniejszego przeniesienia zgodnie z niniejszym Programem. Jednakże do czasu 
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uzyskania takiej zgody lub uzgodnienia nowacji każda taka polisa pozostanie w 
MetLife Insurance. 

6. Prawa NN Polska w odniesieniu do Polis przenoszonych  

6.1 NN Polska może po Dniu wejścia w życie: 

(a) korzystać z takich swobód decyzyjnych w ramach Polis Przenoszonych, jakie 
są dostępne do wykonania przez nią na warunkach tych Polis Przenoszonych 
zgodnie z wszelkimi zasadami, które są w danym czasie powszechnie 
stosowane w NN Polska w odniesieniu do takiej działalności; 

(b) modyfikować warunki mające zastosowanie do wszelkich Polis 
Przenoszonych, zgodnie z wszelkimi zasadami, które są w danym czasie 
powszechnie stosowane w NN Polska w odniesieniu do takiej działalności,  

i z zastrzeżeniem w każdym przypadku postanowień stosownych warunków Polis 
przenoszonych oraz, w stosownych przypadkach, opinii Dyrektora funkcji 
aktuarialnej.  

6.2 NN Polska może po Dniu późniejszego przeniesienia: 

(a) korzystać z takich swobód decyzyjnych w ramach Polis przenoszonych 
później, jakie są dostępne do wykonania przez nią na warunkach tych Polis 
przenoszonych później zgodnie z wszelkimi zasadami, które są w danym 
czasie powszechnie stosowane w NN Polska w odniesieniu do takiej 
działalności; 

(b) modyfikować warunki mające zastosowanie do wszelkich Polis 
przenoszonych w dalszej kolejności, zgodnie z wszelkimi zasadami, które w 
danym czasie są powszechnie stosowane w NN Polska w odniesieniu do takiej 
działalności,  

i z zastrzeżeniem w każdym przypadku postanowień stosownych warunków Polis 
przenoszonych później oraz, w stosownych przypadkach, opinii Dyrektora funkcji 
aktuarialnej. 

7. Przeniesienie danych 

7.1 Z Dniem wejścia w życie i od tego dnia, na mocy Postanowienia, MetLife Insurance 
ma prawo przenieść i przeniesie do NN Polska wszystkie dane (w tym dane osobowe) 
zawarte w Zapisach działalności przenoszonej będącej w posiadaniu MetLife 
Insurance lub w jej imieniu w odniesieniu do Polis przenoszonych, Aktywów 
przenoszonych i Zobowiązań przenoszonych. NN Polska od momentu takiego 
przekazania staje się administratorem danych w odniesieniu do tych danych. 

7.2 W Dniu późniejszego przeniesienia i od tego dnia, na mocy Postanowienia, MetLife 
Insurance ma swobodę przeniesienia i przeniesie do NN Polska wszystkie dane (w 
tym dane osobowe) zawarte w Zapisach Działalności przenoszonej później 
przechowywanej przez MetLife Insurance lub w jej imieniu w odniesieniu do Polis 
przenoszonych później, wraz z Aktywami końcowymi i Zobowiązaniami końcowymi, 
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które są lub mają być przeniesione do NN Polska zgodnie z niniejszym Programem. 
NN Polska od momentu takiego przekazania staje się administratorem danych w 
odniesieniu do tych danych. 

7.3 W zakresie, w jakim upoważnienie zostało udzielone MetLife Insurance w związku z 
Polisą przenoszoną lub Polisą przenoszoną później przez jej posiadacza, czy to na 
podstawie przepisów o ochronie danych osobowych, czy też w inny sposób, takie 
upoważnienie, w Dniu wejścia w życie lub w Dniu późniejszego przeniesienia, będzie 
uznane za udzielone NN Polska. 

8. Składki 

8.1 Wszystkie składki przypisane lub odnoszące się do Polis przenoszonych będą w Dniu 
wejścia w życie i po tym dniu płatne na rzecz NN Polska. 

8.2 Wszelkie pełnomocnictwa lub inne dyspozycje obowiązujące w Dniu wejścia w życie 
i przewidujące wypłatę przez bankiera lub innego pośrednika składek należnych z 
tytułu którejkolwiek z Polis przenoszonych będą po tym czasie skuteczne, tak jakby 
przewidywały i upoważniały do takiej wypłaty na rzecz NN Polska. 

8.3 Wszystkie składki przypisane lub odnoszące się do Polis przenoszonych później będą 
w i po Dacie późniejszego przeniesienia płatne na rzecz NN Polska. 

8.4 Wszelkie pełnomocnictwa lub inne dyspozycje obowiązujące w Dniu późniejszego 
przeniesienia i przewidujące wypłatę przez bankiera lub innego pośrednika składek 
należnych z tytułu którejkolwiek z Polis przeniesionych później będą po tym czasie 
skuteczne, tak jakby przewidywały i upoważniały do takiej wypłaty na rzecz NN 
Polska. 

9. Odniesienia w Polisach 

9.1 Wszelkie odniesienia w jakichkolwiek Polisach przenoszonych i/lub wszelkich 
Polisach przenoszonych później zawartych w ramach Działalności Przenoszonej i/lub 
Działalności przenoszonej później do MetLife Insurance lub jej zarządu lub innego 
pracownika będą od Daty wejścia w życie odczytywane jako odniesienia do NN 
Poland lub jej zarządu lub innego pracownika (w zależności od przypadku). 

9.2 Wszystkie prawa lub obowiązki wykonywane w odniesieniu do Polis przenoszonych 
i/lub wszelkich Polis przenoszonych później, które są wyrażone jako wykonywane 
przez lub jako obowiązki MetLife Insurance lub jej zarządu lub innego pracownika, 
będą w Dniu wejścia w życie realizowane lub wymagane do wykonania przez NN 
Polska lub jej zarząd lub innego pracownika (w zależności od przypadku). 

10. Prawa Ubezpieczonych 

10.1 Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Programu, każdy Ubezpieczony 
podlegający przeniesieniu ubezpieczony w ramach Działalności Przenoszonej i każdej 
Działalności przenoszonej później, z Dniem wejścia w życie (lub, w odniesieniu do 
Działalności Przenoszonej, w Dniu późniejszego przeniesienia) staje się uprawniony 
w miejsce wszelkich praw egzekwowanych przez niego lub dostępnych mu na mocy 
jego Polisy (Polis) względem MetLife Insurance do takich samych praw lub praw 
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względem NN Polska, a zobowiązania takiego Ubezpieczonego podlegającego 
przeniesieniu od Daty wejścia w życie stają się egzekwowalne (o ile nadal istnieją) 
przez NN Polska w miejsce MetLife Insurance.  

10.2 NN Polska będzie realizować, wykonywać i spełni wszystkie warunki Polis 
Przenoszonych.  

 

11. Wejście w życie 

11.1 Niniejszy Program wchodzi w życie o godzinie 00:01 dnia 1 kwietnia 2023 roku lub w 
innym dniu, który może zostać określony w Postanowieniu Trybunału 
sankcjonującego niniejszy Program na mocy sekcji 13 Ustawy 1909. 

11.2 Niniejszy Program staje się wiążący dla wszystkich osób z dniem i od dnia 
potwierdzenia Programu przez Trybunał. 

12. Koszty i wydatki 

MetLife Insurance i NN Polska poniosą własne koszty i wydatki w związku z 
przygotowaniem i wprowadzeniem w życie niniejszego Programu, a żadne koszty i 
wydatki poniesione w związku z przygotowaniem i wprowadzeniem w życie 
niniejszego Programu nie będą ponoszone przez ubezpieczonych którejkolwiek ze 
stron. 

13. Modyfikacje lub uzupełnienia 

MetLife Insurance oraz NN Polska mogą wspólnie, w imieniu i na rzecz niniejszych 
stron oraz wszystkich innych zainteresowanych osób (innych niż jakikolwiek Organ 
Regulacyjny), wyrazić zgodę na wszelkie modyfikacje lub uzupełnienia niniejszego 
Programu lub na wszelkie dalsze warunki lub postanowienia mające wpływ na ten 
Program, które mogą zostać zatwierdzone przez Trybunał. 

Datowane   2023 r. 
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Załącznik 1: Szczegółowe informacje o Polisach przenoszonych i Polisach przenoszonych 
później (na dzień 31 grudnia 2021 r.) 

 Nazwa 
produktu 

Zakres ryzyka Liczba 
polis 

Rezerwy 
techniczne 

(€ 000) 
Aktywni na co 
dzień (Active 
every day) 

Złamanie i poparzenie w 
wyniku wypadku  

Trwałe inwalidztwo z 
powodu wypadku 

4 698 (10) 

Twoja 
Asekuracja (Your 
assurance) 

Złamanie i poparzenie w 
wyniku wypadku 

9 186 (18) 

Wsparcie 
Szpitalne Plus 
(Hospital 
Support) 

Wsparcie szpitalne  

Współmałżonek lub 
partner – wszystkie 
ryzyka  

Dzieci - wszystkie 
ryzyka 

8 732 (19) 

Ochrona na 
Wypadek 
(Accident 
Protection) 

Hospitalizacja z powodu 
wypadku  

AD & TAD 

23 641 (70) 

Ochrona 
Zdrowia 
(Choroba 
krytyczna) 

Choroba krytyczna 17 155 (38) 

Razem 
Bezpieczniej 
(Ochrona przed 
wypadkami) 

Główny ubezpieczony – 
Złamanie i oparzenie w 
wyniku wypadku 

Współmałżonek lub 
partner – Złamanie i 
oparzenie w wyniku 
wypadku 

6 186 (50) 

Pomoc w 
Chorobie 
(Choroba 
krytyczna) 

Choroba krytyczna 14 887 (2) 

Razem w 
Chorobie 

Choroba krytyczna 5 571 (13) 
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(Choroba 
krytyczna) 

Pomoc po 
Wypadku 
(Accident 
Protection) 

Małżonek lub partner i 
dzieci - Uszkodzenie 
ciała w wyniku 
wypadku - Główny 
ubezpieczony - 
Uszkodzenie ciała w 
wyniku wypadku 

5 496   (19) 

Nierozliczone 
rezerwy na 
roszczenia 

 nie 
dotyczy 

427 

  95 552 187 
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Załącznik 2: Umowy dystrybucyjne i pomocnicze 
 

UMOWY DYSTRYBUCYJNE FOS 
 

1. T-Mobile  
 

Produkty:  
 
1) Ochrona Zdrowia (Choroba krytyczna) 
2) Ochrona na Wypadek 
3) Twoja Ochrona NW (Your NW Protection) 
4) Ochrona na Jutro (Protection for Tomorrow) 
 

Umowa agencyjna 1) MetLife Europe Insurance dac 
2) T-Mobile Polska S.A. 
 

20 grudnia 2019 r. 

Poprawka nr 1 do 
umowy agencyjnej  

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) T-Mobile Polska S.A. 
 

30 kwietnia 2020 r. 

Poprawka nr 2 do 
umowy agencyjnej  

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) T-Mobile Polska S.A. 
 

8 października 2020 
r. 

Poprawka nr 3 do 
umowy agencyjnej  

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) T-Mobile Polska S.A. 
 

1 grudnia 2022 r. 

 

Umowa o współpracy  1) MetLife Europe Insurance dac 
2) T-Mobile Polska S.A. 
3) Telbridge Sp. z o.o.  
4) MetLife Services Sp. z o.o. 
 
 
 

11 maja 2020 r. 

Poprawka nr 1 do  
umowy o współpracy 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) T-Mobile Polska S.A. 
3) Telbridge Sp. z o.o.  
4) Nationale-Nederlanden Services 
sp.  
z o.o. 
 

1 grudnia 2022 r. 

 

2. PLAY  
 

Produkty:  
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1 )Wsparcie Szpitalne Plus (Hospital Support) 
 
 
2) Twoja Asekuracja (Your assurance) 
3) Pomoc w chorobie (Choroba krytyczna) 
4) Razem Bezpieczniej (Ochrona przed wypadkami) 
 

Umowa agencyjna 1) MetLife Europe Insurance dac 
2) P4 spółka z.o.o. 
 

29 stycznia 2019 r. 

Umowa gwarancyjna  1) MetLife Europe Insurance dac 
2) P4 spółka z.o.o. 
 

30 kwietnia 2019 r. 

Umowa o powierzeniu 
przetwarzania danych 
osobowych  
 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) P4 spółka z.o.o. 
 

26 kwietnia 2019 r. 

Umowa wykonawcza 
dotycząca produktu 
(Wsparcie Szpitalne 
Plus) 
 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) P4 spółka z.o.o. 
 

26 września 2019 r. 

Umowa wykonawcza 
dotycząca produktu 
(Twoja Asekuracja) 
 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) P4 spółka z.o.o. 
 

26 września 2019 r. 

Umowa wykonawcza 
dotycząca produktu 
(Pomoc w Chorobie) 
 
Załącznik nr 1. do 
Umowy wykonawczej 
dotyczącej produktu  
 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) P4 spółka z.o.o. 
 
1) MetLife Europe Insurance dac 
2) P4 spółka z.o.o. 
 

23 lipca 2020 r. 
 
 
6 maja 2022 r.  

Umowa wykonawcza 
dotycząca produktu 
Razem Bezpieczniej 
 
Załącznik nr 1. do 
Umowy wykonawczej 
dotyczącej produktu  
 
 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) P4 spółka z.o.o. 
 
1) MetLife Europe Insurance dac 
2) P4 spółka z.o.o. 
 

23 lipca 2020 r. 
 
 
6 maja 2022 r. 

 



 

46502856 30

Umowa o współpracy  1) MetLife Europe Insurance dac 
2) P4 spółka z.o.o. 
3) Telbridge Sp. z.o.o.  
4) MetLife Services Sp. z.o.o. 
 
 
 

21 kwietnia 2022 r. 

 

3. ORANGE 
 

Produkty:  
 
1) Razem w Chorobie (Choroba krytyczna) 
2) Pomoc po Wypadku (Accident Protection) 
3) Aktywni na co dzień (Active every day) [zamknięte dla nowych działalności] 

 

Umowa agencyjna 1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Orange Polska S.A. 
 

13 grudnia 2018 r. 

Umowa gwarancyjna  
 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Orange Polska S.A. 
 

2 stycznia 2019 r. 

Umowa o 
przestrzeganiu 
przepisów prawa 
europejskiego w 
zakresie przetwarzania 
danych osobowych 
 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Orange Polska S.A. 
 

List z dnia 6 
grudnia 2022 r. 
potwierdzający 
warunki 
obowiązujące od 2 
stycznia 2019 r. 

Umowa wykonawcza 
dotycząca produktu 
(Aktywni na co dzień) 
 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Orange Polska S.A. 
 

2 stycznia 2019 r. 

Umowa wykonawcza 
dotycząca produktu 
(Razem w Chorobie) 
(Pomoc po Wypadku) 
 
 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Orange Polska S.A. 
 

1 lipca 2020 r. 

 

Umowa o współpracy  
 
 
 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Orange Polska S.A.  
3) Telbridge Sp. z o.o.  
4) MetLife Services Sp. z o.o. 

2 stycznia 2019 r.  
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Uzupełnienie nr 1 do  
Umowy o współpracy 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Orange Polska S.A.  
3) Telbridge Sp. z o.o.  
4) MetLife Services Sp. z o.o. 
 

7 marca 2022 r. 

 

 

 

4. MONDA 
 

Monda sprzedaż online MEI A&H 

Umowa agencyjna 1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Monda Sp. z o.o. 
 

9 czerwca 2021 r. 

 

5. KORPORACYJNE 
 

Umowa Ubezpieczenia 
Grupowego - 
Ubezpieczenie 
Następstw 
Nieszczęśliwych 
Wypadków  

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Car Hire Poland Ltd. 
 

20 kwietnia 2022 r. 

Umowa Brokerska  1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Car Hire Poland Ltd. 
 
 

20 maja 2022 r. 

  



 

46502856 32

 

TELESPRZEDAŻ 

TELBRIDGE 

Aneks do Umowy o 
administrowanie 
pośrednikiem 
ubezpieczeniowym z 
dnia 31 grudnia 2012 r.  
 
(Zastąpiła umowę z 31 
grudnia 2012 r.)  
 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o.  
 

19 grudnia 2018 r. 

Umowa o 
przetwarzaniu danych  
 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o.  
 

19 grudnia 2018 r. 

Umowy o współpracy 
X4 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) [Stosowny operator telekom] 
3) Telbridge Sp. z o.o.  
4) MetLife Services Sp. z o.o. 
 
 

Jak podano 
powyżej 

Umowa o współpracy 
w zakresie e-płatności  
 
[Podpisany z 
Załącznikiem nr 1 do 
Programu 
Lojalnościowego 
Payback - już nie 
procedowany].  
 
Umowa może być 
rozszerzona na inne 
ustalenia poprzez 
dodanie kolejnych 
załączników.  
 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o.  
 
 

25 lutego 2022 r. 

Umowy dotyczące produktów T-Mobile  
 
Umowa wykonawcza 
dotycząca produktu 
dla Ochrona Zdrowia 
 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 
1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 

25 czerwca 2020 r. 
 
 
6 lipca 2021 r. 
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Załącznik nr 1. do 
Umowy wykonawczej 
dotyczącej produktu 
 
Załącznik nr 2. do 
Umowy wykonawczej 
dotyczącej produktu 
 
Załącznik nr 3. do 
Umowy wykonawczej 
dotyczącej produktu 
 

 
1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 
1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 

 
24 stycznia 2022 r. 
 
 
15 listopada 2022 r. 

Umowa wykonawcza 
dotycząca produktu 
Ochrona na Wypadek 
 
Załącznik nr 1. do 
Umowy wykonawczej 
dotyczącej produktu 
 
Załącznik nr 2. do 
Umowy wykonawczej 
dotyczącej produktu 
 
Załącznik nr 3. do 
Umowy wykonawczej 
dotyczącej produktu 
 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 
1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K  
 
1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K  
 
1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K  
 

25 czerwca 2020 r. 
 
 
6 lipca 2021 r. 
 
 
24 stycznia 2022 r. 
 
 
15 listopada 2022 r. 

Umowa wykonawcza 
dotycząca produktu 
dla Twoja Ochrona 
NW  
 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 

23 grudnia 2022 r. 

Umowa wykonawcza 
dotycząca produktu 
dla Ochrona na Jutro  
 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 

23 grudnia 2022 r. 

Umowy dotyczące produktów Play  
 
Umowa wykonawcza 
dla produktu Wsparcie 
Szpitalne Plus  
 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 
1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 

19 grudnia 2019 r. 
 
 
6 lipca 2021 r. 
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Załącznik nr 1. do 
Umowy wykonawczej 
dotyczącej produktu 
 
Załącznik nr 2. do 
Umowy wykonawczej 
dotyczącej produktu 
 
Załącznik nr 3. do 
Umowy wykonawczej 
dotyczącej produktu 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 
1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 

11 stycznia 2022 r. 
 
 
15 listopada 2022 r. 

Umowa wykonawcza 
dotycząca produktu 
Twoja Asekuracja  
 
Załącznik nr 1. do 
Umowy wykonawczej 
dotyczącej produktu 
 
Załącznik nr 2. do 
Umowy wykonawczej 
dotyczącej produktu 
 
Załącznik nr 3. do 
Umowy wykonawczej 
dotyczącej produktu 
 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 
1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 
1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 
1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 
 

19 grudnia 2019 r. 
 
 
6 lipca 2021 r. 
 
 
11 stycznia 2022 r. 
 
 
15 listopada 2022 r. 

Umowa wykonawcza 
dotycząca produktu 
Pomoc w chorobie  
 
Załącznik nr 1. do 
Umowy wykonawczej 
dotyczącej produktu 
 
Załącznik nr 2. do 
Umowy wykonawczej 
dotyczącej produktu 
 
Załącznik nr 3. do 
Umowy wykonawczej 
dotyczącej produktu 
 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o.  
 
1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 
1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 
 
1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 

23 lipca 2020 r. 
 
 
6 lipca 2021 r. 
 
 
11 stycznia 2022 r. 
 
 
 
15 listopada 2022 r. 

Umowa wykonawcza 
dotycząca produktu 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 

23 lipca 2020 r. 
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dla Razem 
Bezpieczniej 
 
Załącznik nr 1. do 
Umowy wykonawczej 
dotyczącej produktu 
 
Załącznik nr 2. do 
Umowy wykonawczej 
dotyczącej produktu 
 
Załącznik nr 3. do 
Umowy wykonawczej 
dotyczącej produktu 
 
 

 
1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 
1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K  
 
1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 
 

 
6 lipca 2021 r. 
 
 
11 stycznia 2022 r. 
 
 
15 listopada 2022 r. 

 
Umowy dotyczące produktów Orange  
 
Umowa wykonawcza 
dla produktu Razem w 
Chorobie 
 
Załącznik nr 1. do 
Umowy wykonawczej 
dotyczącej produktu 
 
Załącznik nr 2. do 
Umowy wykonawczej 
dotyczącej produktu 
 
Załącznik nr 3. do 
Umowy wykonawczej 
dotyczącej produktu 
 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 
1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 
1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 
1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 
 
 

1 lipca 2020 r. 
 
 
6 lipca 2021 r. 
 
 
24 stycznia 2022 r. 
 
 
15 listopada 2022 r. 

Umowa wykonawcza 
dotycząca produktu 
Dla Pomoc po 
Wypadku 
 
Załącznik nr 1. do 
Umowy wykonawczej 
dotyczącej produktu 
 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 
1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 
1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 
1) MetLife Europe Insurance dac 

1 lipca 2020 r. 
 
 
6 lipca 2021 r. 
 
 
24 stycznia 2022 r. 
 
 
15 listopada 2022 r. 
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Załącznik nr 2. do 
Umowy wykonawczej 
dotyczącej produktu 
 
Załącznik nr 3. do 
Umowy wykonawczej 
dotyczącej produktu 
 

2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 
 

Umowa wykonawcza 
dla Aktywni co dzień 
 
 

1) MetLife Europe Insurance dac 
2) Telbridge Sp. z o.o. Sp. K 
 
 

19 grudnia 2019 r. 
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WYSOKI TRYBUNAŁ 

2023 Nr   COS 

 

W SPRAWIE USTAWY O PRZEDSIĘBIORSTWACH UBEZPIECZENIOWYCH Z 1909 

ROKU, USTAWY O UBEZPIECZENIACH Z 1989 ROKU ORAZ ROZPORZĄDZENIA 

UNII EUROPEJSKIEJ (UBEZPIECZENIA I REASEKURACJA) Z 2015 ROKU 

ORAZ W SPRAWIE PROPONOWANEGO PRZENIESIENIA DZIAŁALNOŚCI 

UBEZPIECZENIOWEJ POMIĘDZY METLIFE EUROPE INSURANCE DESIGNATED 

ACTIVITY COMPANY a NATIONALE-NEDERLANDEN TOWARZYSTWO 

UBEZPIECZENIOWE S.A. 
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